
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ในการซื้อหรือจาง

1 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนพฤศจิกายน2565 12,000.00      - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสายฝน  คําลือไชย 12,000.00 นางสายฝน  คําลือไชย 12,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 3/2566 ลว.1 ต.ค 65

2 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนพฤศจิกายน2565 7,500.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสวาท  พาลึก 7,500.00 นายสวาท  พาลึก 7,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 2/2566 ลว.1 ต.ค. 65

3 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนพฤศจิกายน2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายตกูล ทองพ้ัว 7,000.00 นายตกูล ทองพ้ัว 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 1/2566 ลว.1 ต.ค. 65

4 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนพฤศจิกายน2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายเสถียร ขุนจร 7,000.00 นายเสถียร ขุนจร 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5.4/2566 ลว.1 ต.ค. 65

5 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนพฤศจิกายน2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายธีรศกัดิ์ พาลึก  7,000.00 นายธีรศกัดิ์ พาลึก  7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5.2/2566 ลว.1 ต.ค. 65

6 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนพฤศจิกายน2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายนันทพัฒน  ทองพั้ว 7,000.00 นายนันทพัฒน  ทองพ้ัว 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5.1/2566 ลว.1 ต.ค. 65

7 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนพฤศจิกายน2565 9,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ศรีดี 9,000.00 นางสาววนิดา  ศรีดี 9,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5.3/2566 ลว.1 ต.ค. 65

8 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนพฤศจิกายน2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวบัวทอง สุพร 7,000.00 นางสาวบัวทอง สุพร 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5/2566 ลว.1 ต.ค. 65

9 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนพฤศจิกายน2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายมิตรสัน โทนทา 7,000.00 นายมิตรสัน โทนทา 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 1/2566 ลว. 4 ต.ค 65

10 คาจางเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก 55,085.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นางทองสี พรมมินทร 55,085.00 นางทองสี พรมมินทร 55,085.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 8/2566 ลว. 25 ต.ค 65

แฝกเพื่อปลูก จํานวน 400,000 กลา

11 คาจางเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก 55,085.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสุรีพร ทองเทพ 55,085.00 นางสุรีพร ทองเทพ 55,085.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 7/2566 ลว. 25 ต.ค 65

แฝกเพื่อปลูก จํานวน 400,000 กลา

12 คาจางเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก 55,085.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นายทองดี เทพโยธา 55,085.00 นายทองดี เทพโยธา 55,085.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 9/2566 ลว. 25 ต.ค 65

แฝกเพื่อปลูก จํานวน 400,000 กลา

13 คาจางเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก 40,215.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสุวิมล บาดตาสาว 40,215.00 นางสุวิมล บาดตาสาว 40,215.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 10/2566 ลว. 25 ต.ค 65

แฝกเพื่อปลูก จํานวน 360,000 กลา

14 คาจางเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก 118,300.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นางคาํผุน คําลือไชย 118,300.00 นางคาํผุน คําลือไชย 118,300.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 11/2566 ลว. 25 ต.ค 65

แฝกเพื่อปลูก จํานวน 910,000 กลา

15 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเดือนตุลาคม2565 16,500.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ปโตรเลียมมุกดาหาร 16,500.00 หจก.ปโตรเลียมมุกดาหาร 16,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5.5/2566 ลว. 1 ต.ค 65

16 คาซื้อวสัดกุารเกษตร(กากน้ําตาล)จํานวน1,000ก. 15,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนดเอสคอนสตรัคช่ัน 15,000.00 หจก.พีแอนดเอสคอนสตรัคชั่น 15,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5.6/2566 ลว. 18 ต.ค 65

17 คาจางเหมาทําปายไวนิลจัดกิจกรรมวันรักตนไมประจําปของชาติ 520.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานโฟกัสสตูดิโอ 520.00 รานโฟกัสสตูดิโอ 520.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5.7/2566 ลว. 18 ต.ค 65

18 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนตุลาคม65 3,500.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 3,500 รานรวมมิตร 3,500 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5.8/2566 ลว. 1 ต.ค 65

19 คาซอมบํารุงรถยนตหมายเลขทะเบียน กจ-64320อบ. จํานวน 2 รายการ 1,700.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.สหกิจคารเซอรวิสแอนดยางยนต 1,700.00 หจก.สหกิจคารเซอรวสิแอนดยางยนต 1,700.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 21/2566 ลว. 2 พ.ย. 65

20 คาซอมบํารุงรถยนตหมายเลขทะเบียน กข-7567มห. จํานวน 3 รายการ 2,450.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.สหกิจคารเซอรวิสแอนดยางยนต 2,450.00 หจก.สหกิจคารเซอรวสิแอนดยางยนต 2,450.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 22/2566 ลว. 2 พ.ย. 65

21 คาวัสดุการเกษตรการผลิตปุยหมัก พด. จํานวน 2 รายการ 34,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นางคาํผุน คําลือไชย 34,000.00 นางคาํผุน คําลือไชย 34,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 28/2566 ลว. 8 พ.ย. 65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

สถานีพฒันาท่ีดินมุกดาหาร

วันท่ี 30 พฤศจิกายน  2565



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
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ที่ในการซื้อหรือจาง

22 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 3,440.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัทยนูิตี้ เอที ซิสเต็ม จํากัด 3,440.00 บริษัทยูนิตี้ เอที ซิสเต็ม จํากัด 3,440.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 35/2566 ลว. 11 พ.ย. 65

23 คาจางเหมาซอมบํารุงยานพาหนะรถยนตหมายเลขทะเบียน กค-4842 มห. 5,473.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตา มุกดาหาร(1993) 5,473.00 บริษัทโตโยตา มุกดาหาร(1993) 5,473.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 37/2566 ลว. 15 พ.ย. 65


