
ล ำดั
บท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

 รำคำกลำง วิธีท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

001 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 36800 36800 ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.001/2562 ลว.
26/10/2561

002 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 150 150 ตกลงรำคำ หจก.นครพนมเดชำพำณิชย์ หจก.นครพนมเดชำพำณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.002/2562 ลว.
08102561

003 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 7 รำยกำร 41290 41290 ตกลงรำคำ บ. สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ. สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.003/2562 ลว.
12/10/2561

004 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 3500 ตกลงรำคำ ร้ำนสันติไฟฟ้ำ ร้ำนสันติไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.004/2562 ลว.
12/10/2561

005 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 120 120 ตกลงรำคำ ร้ำนไทยจักรกล ร้ำนไทยจักรกล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.005/2562

006 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 
รำยกำร

2400 2400 ตกลงรำคำ ร้ำนสันติกำรไฟฟ้ำ ร้ำนสันติกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.006/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดนครพนม

1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562



007 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 50430 50430 ตกลงรำคำ บ.ไอดัก จ ำกัด บ.ไอดัก จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.007/2562

008 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 3 รำยกำร 3618 3618 ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.008/2562

009 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 250 250 ตกลงรำคำ หจก.สยำมกำรยำง หจก.สยำมกำรยำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.009/2562

010 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 4000 4000 ตกลงรำคำ นำยชำญณรงค์ เดชทะศร นำยชำญณรงค์ เดชทะศร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.010/2562

011 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 40,000 40,000 ตกลงรำคำ พลรัตน์ เอกสะพัง พลรัตน์ เอกสะพัง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.011/2562

012 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 36920 36920 ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.012/2562

013 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 36920 36920 ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.013/2562

014 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 16750 16750 ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.014/2562



015 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 16750 16750 ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.015/2562

016 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3000 375 ตกลงรำคำ ค ำห่ังวัสดุ ค ำห่ังวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.016/2562

017 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 2 
รำยกำร

452 452 ตกลงรำคำ บมจ.โกลบอล บมจ.โกลบอล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.017/2562

018 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 4633.65 4633.65 ตกลงรำคำ บมจ.โกลบอล บมจ.โกลบอล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.018/2562

18.1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

28,581              28,582              ตกลงรำคำ หจก.พนมบริกำร หจก.พนมบริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.018.1/2562

019 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 36100 36100 ตกลงรำคำ ร้ำนป๊อปกะเป้ ร้ำนป๊อปกะเป้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.019/2562

020 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

5,928                5,928                ตกลงรำคำ หจก.พนมบริกำร หจก.พนมบริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.020/2562

021 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 3351.24 3351.24 ตกลงรำคำ บ.อีซูซุนครพนม บ.อีซูซุนครพนม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.021/2562



022 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 3120 3,120.00            ตกลงรำคำ นครพนมเคร่ืองถ่ำย นครพนมเคร่ืองถ่ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.022/2562

023 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 1300 1,300.00            ตกลงรำคำ นครพนมเคร่ืองถ่ำย นครพนมเคร่ืองถ่ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.023/2562

024 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 5207.39 5207.39 ตกลงรำคำ บมจ.โกลบอล บมจ.โกลบอล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.024/2562

25 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6500 6500 ตกลงรำคำ บ.ไอดัก จ ำกัด บ.ไอดัก จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

 ซ.025/2562

26 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5434 5434 ตกลงรำคำ บมจ.โกลบอล บมจ.โกลบอล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.026/2562

27 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9500.60 9500.60 ตกลงรำคำ บมจ.โกลบอล บมจ.โกลบอล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ0027/2562

28 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 2040 2040 ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.028/2562

29 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 5100 5100 ตกลงรำคำ ค ำห่ัง ค ำห่ัง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.029/2562



30 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

11220 11220 ตกลงรำคำ พนมบริกำร พนมบริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.030/2562

31 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 5700 5,700.00            ตกลงรำคำ ป๊อบกะเป้ ป๊อบกะเป้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.031/2562

32 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19550 19,550.00         ตกลงรำคำ น.ส.ปนัดดำ สุนีย์ น.ส.ปนัดดำ สุนีย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.032/2562

33 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2000 2,000.00            ตกลงรำคำ ค ำห่ังวัสดุ ค ำห่ังวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.033/2562

34 วัสดุน้ ำมันและเช้ือเพลิง จ ำนวน 2 
รำยกำร

4490 4,490.00            ตกลงรำคำ ห้ำงกิมเซ่งเชียง ห้ำงกิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.034/2562

35 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 3260 3,260.00            ตกลงรำคำ ห้ำงกิมเซ่งเชียง ห้ำงกิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.035/2562

35.1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

22040 22,040.00         ตกลงรำคำ บัตรกรุงไทย บัตรกรุงไทย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.035.1/2562

36 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 8984 8,984.00            ตกลงรำคำ ห้ำงกิมเซ่งเชียง ห้ำงกิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.036/2562



37 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 1400 1,400.00            ตกลงรำคำ ร้ำนอมรศิลป์ ร้ำนอมรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.037/2562

38 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 2483.47 2,483.47            ตกลงรำคำ บ. อีซูซุ จ ำกัด บ. อีซูซุ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.038/2562

39 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 12236 12,236.00         ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเงียบ หจก.เล้ำจ้ินเงียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.039/2562

40 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 6698 6,698.00            ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเงียบ หจก.เล้ำจ้ินเงียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.040/2562

41 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 99000 99,000.00         ตกลงรำคำ โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.041/2562

42 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1780 1,780.00            ตกลงรำคำ สุชำติสโตร์2 สุชำติสโตร์2 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.042/2562

43 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 4554 4,554.00            ตกลงรำคำ 2009 ช๊อป ไอที 2009 ช๊อป ไอที มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.043/2562

44 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 12600 12,600.00         ตกลงรำคำ 2009 ช๊อป ไอที 2009 ช๊อป ไอที มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.044/2562



45 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 10500 10,500.00         ตกลงรำคำ นำงสำวภำรวี แก้วหำวงค์ นำงสำวภำรวี แก้วหำวงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.045/2562

46 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 700 700.00              ตกลงรำคำ อมรศิลป์ อมรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.046/2562

47 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 3466 3,466.00            ตกลงรำคำ บ.อีซูซุนครพนม บ.อีซูซุนครพนม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.047/2562

48 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 700 700.00              ตกลงรำคำ อมรศิลป์ อมรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.048/2562

49 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 1 รำยกำร 2600 2600 ตกลงรำคำ สันติกำรไฟฟ้ำ สันติกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

 ซ.049/2562

49.1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

10,380.00         10,380.00         ตกลงรำคำ บัตรกรุงไทย บัตรกรุงไทย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

 ซ.049.1/2562

50 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 2117 2117 ตกลงรำคำ บมจ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บมจ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.050/2562

51 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 51000 51000 ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.051/2562



52 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 2440 2440 ตกลงรำคำ เจริญแสงอะไหล่ยนต์ เจริญแสงอะไหล่ยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.052/2562

53 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10000 10000 ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.053/2562

54 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15360 15360 ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.054/2562

55 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5405 5405 ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.055/2562

56 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

48330 48,330.00         ตกลงรำคำ หจก.พนมบริกำร หจก.พนมบริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.056/2562

57 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 9840 9,840.00            ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.057/2562

57.1 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4300 4,300.00            ตกลงรำคำ บ.ไอดัก บ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.057.1/2562

58 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 3355 3,355.00            ตกลงรำคำ ร้ำนกิมเซ่งเชียง ร้ำนกิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.058/2562



58.1 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2450 2,450.00            ตกลงรำคำ บจ.ไอดัก บจ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.0058.1/2562

58.2 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3600 3,600.00            ตกลงรำคำ บจ.ไอดัก บจ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.058.2/2562

59 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 24995 24,995.00         ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.059/2562

59.1 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 4,200.000         4,200.00            ตกลงรำคำ สันติกำรไฟฟ้ำ สันติกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

 จ.059.1/2562

60 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 9950 9,950.00            ตกลงรำคำ ร้ำนกิมเช่งเซียง ร้ำนกิมเช่งเซียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.060/2562

61 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11800 11,800.00         ตกลงรำคำ บ.ไอดัก บ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.061/2562

62 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3800 3,800.00            ตกลงรำคำ บ.ไอดัก บ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.062/2562

63 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 118660 118,660.00       ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.063/2562



64 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 33500 33,500.00         ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.064/2562

65 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 4494 4,494.00            ตกลงรำคำ โรงกลึงพัฒนำกำรช่ำง โรงกลึงพัฒนำกำรช่ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.065/2562

66 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 3220 3,220.00            ตกลงรำคำ นครพนมเคร่ืองถ่ำย นครพนมเคร่ืองถ่ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.066/2562

67 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 3650 3,650.00            ตกลงรำคำ สมพรกำรช่ำง สมพรกำรช่ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.067/2562

68 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 7500 7,500.00            ตกลงรำคำ สมศักด์ิประดับยนต์ สมศักด์ิประดับยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.068/2562

69 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 1144 1,144.00            ตกลงรำคำ บ.อีซูซุนครพนม จ ำกัด บ.อีซูซุนครพนม จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.069/2562

70 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 900 900.00              ตกลงรำคำ นำยชำญณรงค์ เดชทะศร นำยชำญณรงค์ เดชทะศร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.070/2562

71 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 400 400.00              ตกลงรำคำ นำยวันชนะ ดวงสงค์ นำยวันชนะ ดวงสงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.071/2562



72 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 2630 2,630.00            ตกลงรำคำ เจริญอุปกรณ์กำรแพทย์ เจริญอุปกรณ์กำรแพทย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.072/2562

73 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14400 14,400.00         ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.073/2562

74 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 31200 31,200.00         ตกลงรำคำ บ.ไอดัก บ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.074/2562

75 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14750 14,750.00         ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.075/2562

76 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5160 5,160.00            ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.076/2562

77 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน
 4 รำยกำร

13200 13,200.00         ตกลงรำคำ บ.ไอดัก บ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.077/2562

78 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3000 3,000.00            ตกลงรำคำ บ.ไอดัก บ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.078/2562

79 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2650 2,650.00            ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.079/2562



80 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน
 2 รำยกำร

20400 20,400.00         ตกลงรำคำ บ.ไอดัก บ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.080/2562

81 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

2,780.00            2,780.00            ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.081/2562

83 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

10560 10,560.00         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.083/2562

84 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 26750 26,750.00         ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.084/2562

85 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

6958 6,958.00            ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.085/2562

86 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 2400 2,400.00            ตกลงรำคำ อมรศิลป์ อมรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.086/2562

87 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3960 3,960.00            ตกลงรำคำ สันติกำรไฟฟ้ำ สันติกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.087/2562

89.1 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 400 400.00              ตกลงรำคำ นำยวันชนะ ดวงสงค์ นำยวันชนะ ดวงสงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.089.1/2562



90 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1925 1,925.00            ตกลงรำคำ กิมเซ่งเชียง กิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.090/2562

91 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 7080 7,080.00            ตกลงรำคำ ร้ำนเจริญอุปกรณ์กำรแพทย์ ร้ำนเจริญอุปกรณ์กำรแพทย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.091/2562

92 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 7300 7,300.00            ตกลงรำคำ กิมเซ่งเชียง กิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.092/2562

94 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1550 1,550.00            ตกลงรำคำ กิมเซ่งเชียง กิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.094/2562

95 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10780 10,780.00         ตกลงรำคำ กิมเซ่งเชียง กิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.095/2562

96 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1880 1,880.00            ตกลงรำคำ กิมเซ่งเชียง กิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.096/2562

97 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 470 45,590.00         ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.097/2562

98 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 585 585.00              ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.098/2562



99 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 41200 41,200.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.099/2562

101 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6900 6,900.00            ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.101/2562

102 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3000 3,000.00            ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.102/2562

104 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 1155 1,155.00            ตกลงรำคำ โกลบอลเฮ้ำส์ โกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.104/2562

105 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 2 
รำยกำร

17098 17,098.00         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.105/2562

106 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15900 15,900.00         ตกลงรำคำ นำงสุดำวรรณ พลอยพันธ์ นำงสุดำวรรณ พลอยพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.106/2562

107 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14700 14,700.00         ตกลงรำคำ นำงสุดำวรรณ พลอยพันธ์ นำงสุดำวรรณ พลอยพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.107/2562

108 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 3370 3,370.00            ตกลงรำคำ ร้ำนไทยจักรกล 2007 ร้ำนไทยจักรกล 2007 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.108/2562



109 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1440 1,440.00            ตกลงรำคำ ร้ำนสุชำติสโตร์ ร้ำนสุชำติสโตร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.109/2562

110 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 9500 9,500.00            ตกลงรำคำ นำงสำวภำรวี แก้วหำวงค์ นำงสำวภำรวี แก้วหำวงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.110/2562

110.1 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 3855 3,855.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.110.1/2562

111 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน
 5 รำยกำร

7350 7,350.00            ตกลงรำคำ บ.ไอดักจ ำกัด บ.ไอดักจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.111/2562

112 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 1800 1,800.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.112/2562

113 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 1800 1,800.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.113/2562

115 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 8044 8,044.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.115/2562

116 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 18121 18,121.00         ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.116/2562



117 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12000 12,000.00         ตกลงรำคำ เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.117/2562

118 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20000 20,000.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.118/2562

119 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 8400 8,400.00            ตกลงรำคำ ปนัดดำ ปนัดดำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.119/2562

120 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 5842.20 5,842.20            ตกลงรำคำ บ.อีซูซุ นครพนม บ.อีซูซุ นครพนม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.120/2562

121.1 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 500 500.00              ตกลงรำคำ นำยวันชนะ ดวงสงค์ นำยวันชนะ ดวงสงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.121.1/2562

122 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14000 14,000.00         ตกลงรำคำ บ.ไอดัก จ ำกัด บ.ไอดัก จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.122/2562

123 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10000 10,000.00         ตกลงรำคำ ต้นเกษตร ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.123/2562

123.1 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 39483 39,483.00         ตกลงรำคำ ห้องปฏิบัติกำรกลำงสำขำ 
ขอนแก่น

ห้องปฏิบัติกำรกลำงสำขำ 
ขอนแก่น

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.123.1/2562



124 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 3961 3,961.00            ตกลงรำคำ เก้ำเกษตรฯ เก้ำเกษตรฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.124/2562

125 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

18980 18,980.00         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทอง หจก.ไทยแหลมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.125/2562

126 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 690 690.00              ตกลงรำคำ สุวรรณหนองญำติ สุวรรณหนองญำติ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.126/2562

127 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 2118 2,118.00            ตกลงรำคำ บ.อีซูซุ นครพนม บ.อีซูซุ นครพนม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.127/2562

128 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 38700 38,700.00         ตกลงรำคำ โอเวอร์ออล โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.128/2562

129 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 16,200.00         16,200.00         ตกลงรำคำ โอเวอร์ออล โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.129/2562

130 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 8925 8,925.00            ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร จ ำกัด บ.ต้นเกษตร จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.130/2562

131 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1150 150,650.00       ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร จ ำกัด บ.ต้นเกษตร จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.131/2562



132 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 1800 1,800.00            ตกลงรำคำ หจก.สยำมกำรยำงออโต้เซอร์วิส หจก.สยำมกำรยำงออโต้เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.132/2562

133 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 2 
รำยกำร

350 350.00              ตกลงรำคำ สุวรรณหนองญำติ สุวรรณหนองญำติ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.133/2562

134 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 160 160.00              ตกลงรำคำ ร้ำนไทยจักรกล 2007 ร้ำนไทยจักรกล 2007 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.134/2562

135 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12000 12,000.00         ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.135/2562

136 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20000 20,000.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.136/2562

137 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14300 14,300.00         ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.137/2562

138 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 26400 26,400.00         ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.138/2562

139 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10000 10,000.00         ตกลงรำคำ บ.ไอดัก บ.ไอดัก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.139/2562



139.1 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 500 500.00              ตกลงรำคำ นำยวันชนะ ดวงสงค์ นำยวันชนะ ดวงสงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.139.1/2562

140 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 350 350.00              ตกลงรำคำ หจก.สยำมกำรยำงออโต้เซอร์วิส หจก.สยำมกำรยำงออโต้เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.140/2562

141 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 
รำยกำร

2000 2,000.00            ตกลงรำคำ ร้ำนสมศักด์ิประดับยนต์ ร้ำนสมศักด์ิประดับยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.141/2562

142 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 12840 12,840.00         ตกลงรำคำ ร้ำนสมศักด์ิประดับยนต์ ร้ำนสมศักด์ิประดับยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.142/2562

143 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14000 14,000.00         ตกลงรำคำ บ.ไอดัก จ ำกัด บ.ไอดัก จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.143/2562

144 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 87000 87,000.00         ตกลงรำคำ โอเวอร์ออล โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.144/2562

145 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6600 6,600.00            ตกลงรำคำ ต้นเกษตร ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.145/2562

146 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1553.08 1,553.08            ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.146/2562



147 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 33500 33,500.00         ตกลงรำคำ ต้นเกษตร ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.147/2562

148 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4200 4,200.00            ตกลงรำคำ ต้นเกษตร ต้นเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.148/2562

149 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 1200 1,200.00            ตกลงรำคำ อมรศิลป์ อมรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.149/2562

150 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 19 รำยกำร 2617 2,617.00            ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.150/2562

151 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 4500 4,500.00            ตกลงรำคำ สมพรกำรช่ำง สมพรกำรช่ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.151/2562

152 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 10260 10,260.00         ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.152/2562

153 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 24878 24,878.00         ตกลงรำคำ กิมเซ่งเชียง กิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.153/2562

154 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 53900 53,900.00         ตกลงรำคำ หจก.สิงห์ทอง หจก.สิงห์ทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.154/2562



155 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 756 756.00              ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.155/2562

156 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 21 รำยกำร 30062 30,062.00         ตกลงรำคำ กิมเซ่งเชียง กิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.156/2562

157 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 2852.14 2,852.14            ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.157/2562

158 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 3000 3,000.00            ตกลงรำคำ อมรศิลป์ อมรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.158/2562

159 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1605 1,605.00            ตกลงรำคำ กิมเซ่งเชียง กิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.159/2562

160 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

17160 17,160.00         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.160/2562

161 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

5918 5,918.00            ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.161/2562

162 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 6000 6,000.00            ตกลงรำคำ สันติกำรไฟฟ้ำ สันติกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.162/2562



163 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10000 10,000.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.163/2562

164 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 6114 6,114.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.083/2562

165 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

14941.30 14,941.30         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.165/2562

166 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 22680 22,680.00         ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.166/2562

167 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 7080 7,080.00            ตกลงรำคำ นำงสุดำวรรณ พลอยพันธ์ุ นำงสุดำวรรณ พลอยพันธ์ุ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.167/2562

168 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 8000 8,000.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.168/2562

169 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1650 1,650.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.169/2562

170 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 59400 59,400.00         ตกลงรำคำ บ.ไอดัก จ ำกัด บ.ไอดัก จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.170/2562



171 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 24000 24,000.00         ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.171/2562

172 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 30000 30,000.00         ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.172/2562

173 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 160900 160,900.00       ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.173/2562

174 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 60000 60,000.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.174/2562

175 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 81000 81,000.00         ตกลงรำคำ บ.ไอดัก จ ำกัด บ.ไอดัก จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.175/2562

176 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 2010 2,010.00            ตกลงรำคำ นครพนมเคร่ืองถ่ำย นครพนมเคร่ืองถ่ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.176/2562

177 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 50300 50,300.00         ตกลงรำคำ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.177/2562

180 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 40530 40,530.00         ตกลงรำคำ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.180/2562



181 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5300 5,300.00            ตกลงรำคำ ร้ำนไทยจักรกล2007 ร้ำนไทยจักรกล2007 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.181/2562

182 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5000 5,000.00            ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตรจ ำกัด บ.ต้นเกษตรจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.182/2562

183 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 8200 8,200.00            ตกลงรำคำ ร้ำนไทยจักรกล2007 ร้ำนไทยจักรกล2007 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.183/2562

184 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 120000 120,000.00       ตกลงรำคำ บ.ต้นเกษตรจ ำกัด บ.ต้นเกษตรจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.184/2562

185 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

20059.79 20,059.79         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.185/2562

186 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 3000 3,000.00            ตกลงรำคำ นำงสุดำวรรณ พลอยพันธ์ นำงสุดำวรรณ พลอยพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.186/2562

187 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 120 120.00              ตกลงรำคำ ร้ำนไทยจักรกล2007 ร้ำนไทยจักรกล2007 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.187/2562

188 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

29515.11 29,515.11         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.188/2562



189 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

5578 5,578.00            ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.189/2562

190 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 300 300.00              ตกลงรำคำ หจก.สยำมกำรยำงออโตเซอร์วิส หจก.สยำมกำรยำงออโตเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.190/2562

191 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 6340 6,340.00            ตกลงรำคำ หจก.ธนนนท์ ทรัค หจก.ธนนนท์ ทรัค มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.191/2562

192 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 2444.42 2,444.42            ตกลงรำคำ บ.อีซูซุนครพนม จ ำกัด บ.อีซูซุนครพนม จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.192/2562

193 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5 รำยกำร 6960 6,960.00            ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.193/2562

194 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 1404.19 1,404.19            ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.194/2562

195 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 21000 21,000.00         ตกลงรำคำ บ. ต้นเกษตร จ ำกัด บ. ต้นเกษตร จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.195/2562

196 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 12863 12,863.00         ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.196/2562



197 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 6138 6,138.00            ตกลงรำคำ สมพรกำรช่ำง สมพรกำรช่ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.197/2562

198 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 42000 42,000.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.198/2562

199 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9100 9,100.00            ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.199/2562

199.1 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 1800 1,800.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.199.1/2562

199.2 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 5000 5,000.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.199.2/2562

200 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 1740.14 1,740.14            ตกลงรำคำ บ.ซูซุนครพนม จ ำกัด บ.ซูซุนครพนม จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.200/2562

201 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

10100.12 10,100.12         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทอง หจก.ไทยแหลมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.201/2562

202 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

18981.96 18,981.96         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทอง หจก.ไทยแหลมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.202/2562



203 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 92200 92,200.00         ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.203/2562

203.1 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 17 รำยกำร 249960 249,960.00       ตกลงรำคำ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ หจก.เล้ำจ้ินเง๊ียบ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.203.1/2562

204 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

30000 30000 ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทอง หจก.ไทยแหลมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.204/2562

205 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4900 4900 ตกลงรำคำ ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.205/2562

206 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 90000 90000 ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.206/2562

207 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 11345 11345 ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.207/2562

208 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 7580 7,580.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.208/2562

209 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 10694 10,694.00         ตกลงรำคำ ห้ำงกิมเซ่งเชียง ห้ำงกิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.209/2562



210 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 13200 13,200.00         ตกลงรำคำ หจก.โชคอนันท์ก่อสร้ำง 2015 หจก.โชคอนันท์ก่อสร้ำง 2015 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.210/2562

211 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 3 
รำยกำร

17858 17,858.00         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทอง หจก.ไทยแหลมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.211/2562

212 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 1 
รำยกำร

3200 3,200.00            ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทอง หจก.ไทยแหลมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.212/2562

213 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 4,500.00            4,500.00            ตกลงรำคำ สันติกำรไฟฟ้ำ สันติกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.213/2562

214 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8000 8,000.00            ตกลงรำคำ อมรศิลป์ อมรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.214/2562

215 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 2 
รำยกำร

6010 6,010.00            ตกลงรำคำ สยำมกำรยำง สยำมกำรยำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.215/2562

216 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 16400 16,400.00         ตกลงรำคำ ห้ำงกิมเซ่งเชียง ห้ำงกิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.216/2562

217 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 50000 50,000.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



218 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10000 10,000.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.218/2562

219 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 งำน 2955 2,955.00            ตกลงรำคำ สุวรรณหนองญำติ สุวรรณหนองญำติ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.219/2562

220 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 6 
รำยกำร

950 950.00              ตกลงรำคำ สุวรรณหนองญำติ สุวรรณหนองญำติ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.220/2562

221 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3900 3,900.00            ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.221/2562

222 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 9000 9,000.00            ตกลงรำคำ พีทีเซอร์วิส พีทีเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.222/2562

223 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

10640 10,640.00         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.223/2562

224 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

13407.46 13,407.46         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.224/2562

225 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 3800 3,800.00            ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตรอินทีเกรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.225/2562



226 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20250 20,250.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.226/2562

227 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 84,000.00         84,000.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.227/2562

228 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 37,600.00         37,600.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.228/2562

229 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 13594 13,594.00         ตกลงรำคำ ห้ำงกิมเซ่งเชียง ห้ำงกิมเซ่งเชียง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.229/2562

230 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 3440 3,440.00            ตกลงรำคำ ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.230/2562

231 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 44000 44,000.00         ตกลงรำคำ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.231/2562

232 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

29480 29,480.00         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.232/2562

233 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4680 4,680.00            ตกลงรำคำ หจก.สยำมกำรยำงออโต้เซอร์วิส หจก.สยำมกำรยำงออโต้เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.233/2562



234 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 
รำยกำร

12179 12,179.00         ตกลงรำคำ หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม หจก.ไทยแหลมทองปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.234/2562

235 จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 13200 13,200.00         ตกลงรำคำ อมรศิลป์ อมรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ.235/2562

236 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 550 550.00              ตกลงรำคำ ร้ำนไทยจักรกล ร้ำนไทยจักรกล มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.236/2562

237 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 2640 2,640.00            ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตร หจก.เก้ำเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.237/2562

238 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5550 5,550.00            ตกลงรำคำ หจก.เก้ำเกษตร หจก.เก้ำเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ.238/2562


