
ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งปีงบประมำณ 2561
ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจดืนครพนม

1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง
วิธีท่ีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 28500 28500 เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
31,500 บาท    - ร้าน ส.
เจริญพาณิชย์/เสนอราคา 
30,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 28,500 บาท

สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 001/61     
            09/09/60

002 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 40,000     40,000     เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
43,000 บาท    - ไอดัก 
จ ากัด/เสนอราคา 40,000 
บาท  - ร้านสุวรรณพาณิชย์/
เสนอราคา 44,000 บาท

บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

             ซ.002/61       
         09/09/60

003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 117,400   117,400   เฉพาะเจาะจง

- สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
แปดร้ิว จ ากัด/เสนอราคา 
58,500 บาทและ 65,000 
บาท - ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/
เสนอราคา 58,000 บาทและ
 65,000 บาท           - 
ร้านสิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/
เสนอราคา 57,500 บาทและ
 65,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

         ซ.003/61           
                      

09/09/61

004 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 36,800     36,800     เฉพาะเจาะจง

- 2009 เทคโนโลยี/เสนอ
ราคา 36,800 บาท    - ร้าน
 ดีย่ิง/เสนอราคา 38,800 
บาท           - เอ พี 
เซอร์วิส/เสนอราคา42,000 
บาท

2009 เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด
              ซ. 004/61     

            09/09/60

005 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 005/61     
            16/10/60

006 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 47,500     47,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 47,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ.006/61      
            24/10/60

007 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 459         459         เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน/เสนอราคา 

459 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัดมหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 007/61     
            24/10/60

008 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 500         500         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 500 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

          จ.008/2561       
                         

24/10/60

009 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 2,500 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 009/61     
            24/10/60

010 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,331       8,331       เฉพาะเจาะจง
ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 8,331 

บาท
ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              ซ. 010/61     
            30/10/60

011 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 850         850         เฉพาะเจาะจง ร้านดีย่ิง/เสนอราคา 850 บาท ร้านดีย่ิง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ. 011/61     
            31/10/60

012 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 580         580         เฉพาะเจาะจง
          ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ          ราคา 580 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.012/61    
             31/10/60

013 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,015       1,015       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,015 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.013/61    
             01/11/60

014 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,140       3,140       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,140 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ.014/61    
             06/11/60

015 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 3,292       3,292       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,292 บาท

ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 015/61   
               08/11/60

016 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,748       5,748       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 5,748 บาท
หจกพนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 016/61   
               10/11/60

017 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

เสนอ     ราคา 51,000 บาท
หจก. สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 017/61   
              08/11/60

018 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 2,226.00   2,226.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน/เสนอราคา 

2,226 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด มหาชน

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 018/61   
               09/11/60

019 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 602         602         เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 602 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019/61   
               10/11/60

019.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 21,880     21,880     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 21,880 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 019.1/61 
                 13/11/60

020 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอ       

     ราคา 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 020/61   
               15/11/60

021 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3018 3018 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 3,018 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021/61   
              27/11/60

021.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 32,400     32,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 021.1/61 
                 01/12/60

022 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4393.50 4393.50 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/
เสนอราคา 4,393.50 บาท

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 022/61   
               04/12/60

023 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,616       3,616       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
3,616 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023/61   
               04/12/60

023.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 19,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 023.1/61 
                 04/12/60

024 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024/61   
               04/12/60

024.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,270       1,270       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
1,270 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 024.1/61 
                 07/12/60

025 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 2,393       2,393       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 2,393 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 25/61     
            07/12/60

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600       3,600       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอ

ราคา 3,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนเล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 026/61   
               08/12//60

027 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 6,485       6,485       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด/

เสนอราคา 6,485 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 027/61   
               08/12/60

28 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,495     11,495     เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 11,495 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028/61   
               08/12/60

28.1 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 3,800       3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา      

 3,800 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 028.1/61 
                 08/12/60

28.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,390     13,390     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี/เสนอ

ราคา 13,390 บาท
ร้านเอ็นเคเทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 28.2/61   
               08/12/60

029 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,455       4,455       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,455 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029/61   
              08/12/60

029.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,650       2,650       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,650 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.1/61 
                 08/12/60

029.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 5,470       5,470       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา5,470 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 029.2/61 
                 12/12/60

030 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 22,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030/61   
               12/12/60

30.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 6,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 030.1/61 
                 12/12/60

031 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมลม 3,900       3,900       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 3,900 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

              จ.031/61      
           13/12/60

031.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา4,500 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.1/61 
                 13/12/60

031.2 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,934       3,934       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี/เสนอ

ราคา3,934 บาท
เอ็น เค เทคโนโลยี

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 031.2/61 
                 13/12/60

032 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 4,202       4,202       เฉพาะเจาะจง
               ร้านกิมเซ่งเชียง/

เสนอ             ราคา 
4,202 บาท

ร้านห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 032/61   
               14/12/60

033 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,025       1,025       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอ       

     ราคา 1,025 บาท
พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 033/61   
               14/12/60

034 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 034/61   
               15/12/60

035 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500     10,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 035/61   
               15/12/60

036 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000       9,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,000 บาท
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 036/61   
               15/12/60

036.1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์/

เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านเจิญอุปกรณ์การแพทย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 036.1/61 
                 15/12/60

037 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000     51,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น/เสนอ

   ราคา 51,000 บาท
หจก.เกษตร อินทีเกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 037/61   
               19/12/60

038 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 20,250 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 038/61   
               22/12/60

039 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,500     43,500     เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น
เสนอราคา 43,500 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 039/61   
               22/12/60

040 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,055.75 10,055.75 เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,055.75 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 040/61   
               22/12/60

041 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 9,015       9,015       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 9,015 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์ป

เปอเรชั่น จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 041/61   
               22/12/60

042 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล จ ากัด/เสนอ

ราคา 15,750 บาท
โอเวอร์ออล คอร์ปเปอ

เรชั่นจ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 042/61   
               22/12/60

043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ราชการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านสันติการไฟฟ้า/เสนอราคา

 2,500 บาท
ร้านสันติการไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 043/61   
               22/12/60

044 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 044/61   
               22/12/60

045 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 045/61   
               25/12/60

046 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 046/61   
               05/01/61

47 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 610         610         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเซียงเสนอราคา 

610 บาท
ห้างกิมเซ่งเซียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047/61   
              12/01/61

47.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,480       4,480       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบเสนอราคา 

4,480 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 047.1/61 
                 12/01/61

48 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,975       1,975       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์1เสนอราคา 

1,975 บาท
ร้านสุชาติสโตร์2

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 048/61   
               15/01/61

49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600         600         เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 049/61   
               16/01/61

49.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.1/61 
                 16/01/61

49.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาญ/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.2/61 
                 16/01/61

49.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดชเสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.3/61 
                 16/01/61

49.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงามเสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.4/61 
                 16/01/61

49.5 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่นเสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.5/61 
                 16/01/61

49.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้าเสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 049.6/61 
                 16/01/61

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนอราคา 620 บาท บ.อีซูซุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 050/61   
               17/01/61

51 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,830.19   1,830.19   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าเสนอ

ราคา1,830.19 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051/61   
               19/01/61

51.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 11,340     11,340     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

11,340 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 051.1/61 
                 22/01/61

51.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการปราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 051.2/61   22/01/61

52 วัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 4,775       4,775       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 4,775

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 52/2561 24/01/61

53 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,490       2,490       เฉพาะเจาะจง
กิมเซ่งเชียงเสนอราคา 2,490

 บาท
กิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 53/61 24/01/61

54 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

6,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ. 54/61 26/01/61

55 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล์เสนอราคา 

10,000 บาท
บ.โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 55/61 26/01/61

55.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 6,400       6,400       เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยางออโต้

เซอร์วิสเสนอราคา 6,400 
บาท

หจก.สยามการยางออโต้
เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 55.1/61 29/01/61

56 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,775       2,775       เฉพาะเจาะจง
บ.โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดมหาชน

เสนอราคา 2,775 บาท
บ.โกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56/61 30/01/61

56.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 56.1/2561 31/01/61

56.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 16,710     16,710     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการเสนอราคา 

16,710 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 56.2/2561 31/01/61

57 จ้างเหมาบริการถ่ายยเอกสาร 2,200       2,200       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่ายเสนอราคา

 2,200 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 57/61 05/02/61

58 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,200     16,200     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์เสนอราคา

 16,200 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ 58/61 05/02/61

59 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 59/61 05/02/61

60 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ 60/61 05/02/61

61 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดงเสนอราคา 

480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 จ 61/61 08/02/61

62 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,500     19,500     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

19,500 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.62/61 15/02/61

63 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,000     17,000     เฉพาะเจาะจง
เอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา 

17,000 บาท
เอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.63/61 16/02/61

64 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,283       3,283       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 3,283 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.64/61 20/02/61

65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,508       5,508       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,508 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.65/61 20/02/61

66 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,098       1,098       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,098 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.66/61 20/02/61

67 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,250     20,250     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

20,250 บาท
บ. โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.67/61 26/02/61

67.1 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 11,200     11,200     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

11,200 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.67.1/61 26/02/61

68

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 16170 16170 เฉพาะเจาะจง
บ.ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

16,170 บาท
บ.ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.68/61 26/02/61

68.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.68.1/2561 26/02/61

69 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,800 บาท
ร้านเอ พีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.69/61 27/02/61

70 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3800 3800 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,800 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ซ.70/61 27/02/61

70.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

13,575 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 70.1/61 28/02/61

70.2 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,200       4,200       เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา

 4,200 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.70.2/61 28/02/61

71 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ. 71/61 28/02/61

72 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,251 8,251 เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,251 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 72/61 28/02/61

72.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,500       2,500       เฉพาะเจาะจง
ท่าทรายเลิศชัย/เสนอราคา 

2,500 บาท
ท่าทรายเลิศชัย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.72.1 28/02/61

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 1,0000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.73/61 02/03/61

74 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 8,645       8,645       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา 

8,645 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74/61 02/03/61

74.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 37,500     37,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 37,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.74.1/61 02/03/61

74.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.74.2/2561 02/03/61

75 จ้างเหมาบริการขับรภยนต์ราชการ 1,130       1,130       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,130 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.75/2561 02/03/61

76 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,250       3,250       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,250 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ. 76/61 05/03/61

77 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,760       8,760       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

8,760 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.77/61 05/03/61

78 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,618 1,618 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

1,618 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.78/61 05/03/61

79 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,987       4,987       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,987 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.79/61 05/03/61

80 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 56,150     56,150     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

56,150 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.080/61 05/03/61

81 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 1,915       1,915       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,915 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.81/61 06/03/61

82 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,340       2,340       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 3,340 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.82/61 06/03/61

83 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,734       4,734       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุชาติสโตร์2/เสนอราคา 

4,734 บาท
ร้านสุชาติสโตร์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.83/61 06/03/61

83.1 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายทีละ ค าภิละ/เสนอราคา 

800 บาท
นายทีละ ค าภิละ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.1/61 06/03/61

83.2 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรณหาญ/

เสนอราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรณหาญ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.2/61 06/03/61

83.3 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค ามณ แก้วบุตตา/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค ามณ แก้วบุตตา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.3/61 06/03/61

83.4 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.4/61 06/03/61

83.5 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.5/61 06/03/61

83.6 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.6/61 06/03/61

83.7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 1,200       1,200       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 1,200 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.83.7/61 06/03/61

84 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500       4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 4,500 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.84/61 06/03/61

85 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพเกษตร/เสนอ

ราคา 12,000 บาท
หจก.เสรีภาพเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.85/61 07/03/61

86 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 2,400 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.86/61 07/03/61

87 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,990     15,990     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 15,990 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.87/61 07/03/61

88 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,630       3,630       เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

3,630 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.88/61 08/03/61

89 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 52,500     52,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

52,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.89/61 08/03/61

90 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,700     31,700     เฉพาะเจาะจง
บ.ต้นเกษตร/เสนอราคา 

31,700 บาท
บ.ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.90/61 08/03/61

91 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000       6,000       เฉพาะเจาะจง
บ. ไอดัก จ ากัด/เสนอราคา 

6,000 บาท
บ. ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.91/61 08/03/61

92 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700     19,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

19,700 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.92/61 09/03/61

93 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,000     57,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณพาณิชย์/เสนอ

ราคา 57,000 บาท
ร้านสุวรรณพาณิชย์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.93/61 09/03/61

94 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000     32,000     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด/เสนอ

ราคา 32,000 บาท
บริษัท ไอดัก จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.94/61 09/03/61

95 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 22,500     22,500     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

22,500 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.95/61 09/03/61

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.96/61 12/03/61

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,160       5,160       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,160 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.97/61 12/03/61

97.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.1/61  15/03/61

97.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.97.2/61 16/03/61

98 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,820       3,820       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

3,820 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98/61 19/03/61

98.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,940     10,940     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

10,940 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.98.1/61 19/03/61

99 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 620         620         เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.99/61 19/03/61

99.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.99.1/61 20/03/61

100 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 2,321       2,321       เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอล/เสนอราคา 

2,321 บาท
บ.สยามโกลบอล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.101/61 22/03/61

101 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรคเตอร์ฟาร์ม 8,000       8,000       เฉพาะเจาะจง
นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ/
เสนอราคา 8,000 บาท

นายจิรพิพัฒน์ ทองพันธ์ุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.101/61  22/03/61

102

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

4,551       4,551       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุนครพนม/เสนอ

ราคา 4,551 บาท
บริษัท อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.102/61 26/03/61

103

จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ

6,596       6,596       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญศรีนครพนม/
เสนอราคา 6,596 บาท

บริษัท เจริญศรีนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.103/61 26/03/61

104 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.104/61 28/03/61

105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,510       1,510       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุนครพนม/เสนอราคา 

1,510 บาท
บ. อีซูซุนครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.105/61 02/04/61

106 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540     13,540     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร/เสนอราคา 

13,540 บาท
บ. ต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.106/61 02/04/61

107 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.107/61 02/04/61

108 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.108/61 02/04/61

109 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราช 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.109/61 03/04/61

110 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000     14,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 14,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110/61 04/04/61

110.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 22,520     22,520     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

22,520 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.110.1 05/04/61

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,840       1,840       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ พี เซอร์วิส/เสนอราคา

 1,840 บาท
ร้านเอ พี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.111/61 09/04/61

112 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,250       1,250       เฉพาะเจาะจง
ร้านอมรศิลป์/เสนอราคา 

1,250 บาท
ร้านอมรศิลป์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112/61 17/04/61

112.1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880       2,880       เฉพาะเจาะจง
นครพนมเคร่ืองถ่าย/เสนอ

ราคา 2,880 บาท
นครพนมเคร่ืองถ่าย

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.112.1/61 08/04/61

113 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1383 1383 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮาส์/เสนอ

ราคา 1,383 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮาส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.113/61 09/04/61

114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,728       5,728       เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

5,728 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ114/61 20/04/61

115 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,000     21,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 21,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.115/61 20/04/61

116 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,450       2,450       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 2,450 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.116/61 20/04/61

116.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,588       2,588       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,588 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ116.1/61 20/04/61

117 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,750     15,750     เฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร/เสนอราคา 

15,750 บาท
บริษัทต้นเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117/61 20/04/61

117.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,250     40,250     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

40,250 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.117.1/61 20/04/61

118 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.118/61 23/04/61

119 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.119/61 26/04/61

120 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.120/61 26/04/61

121 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000       3,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

3,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.121/61 26/04/61

122 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122/61 27/04/61

122.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,680     22,680     เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

22,680 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.122.1/61 27/04/61

123 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000       4,000       เฉพาะเจาะจง
บ. โอเวอร์ออล์/เสนอราคา 

4,000 บาท
บ. โอเวอร์ออล์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.123/61 30/04/61

124 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124/61 01/05/61

124.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.124.1/61 03/05/61

124.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 29,950     29,950     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

29,950 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.124.2/61 03/05/61

125 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180         180         เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 180 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.125/61 04/05/61

126 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,297.85   1,297.85   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/

เสนอราคา 1,297.85 บาท
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126/61 26/04/61

126.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,750     12,750     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

12,750 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.126.1/61 26/04/61

127 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,220.00   4,220.00   เฉพาะเจาะจง
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/
เสนอราคา 4,220 บาท

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.127/61 26/04/61

128 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600     13,600     เฉพาะเจาะจง
หจก.สยามการยาง/เสนอราคา

 13,600 บาท
หจก.สยามการยาง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.128/61 04/05/61

129 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,400       2,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไทยจักรกล 2006/เสนอ

ราคา 2,500 บาท
ร้านไทยจักรกล 2007

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129/61 040561

129.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,400     80,400     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

80,400 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.129.1/61 04/05/61

130 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 12,590     12,590     เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

12,590 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.130/2561 04/05/61

131 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 720         720         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 720 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.131/61 04/05/61

132 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.132/61 09/05/61

133 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,520     14,520     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

14,520 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.133/61 07/05/61

134 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.134/61 10/05/61

135 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.135/61 10/05/61

136 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,500     15,500     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

15,500 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.136/61 10/05/61

137 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,300     34,300     เฉพาะเจาะจง
บ.โอเวอร์ออล/เสนอราคา 

34,300 บาท
บ.โอเวอร์ออล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.137/61 10/05/61

138 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,500     13,500     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 13,500 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138/61 10/05/61

139 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,300     19,300     เฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/
เสนอราคา 19,300 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.138.1/61 10/05/61

140 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.140/61 16/05/61

141 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,700     18,700     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 18,700 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.141/61 16/05/61

142 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000     35,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 35,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.142/61 16/05/61

143 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.143/61 16/05/61

144 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,950       4,950       เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 4,950 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

144.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000     25,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 25,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61 16/05/61

145 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.145/61 17/05/61

146 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 19,800     19,800     เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ัง/เสนอราคา 

19,800 บาท
ร้านค าห่ัง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.146/61 21/05/61

147 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500       เฉพาะเจาะจง
เอพี เซอร์วิส/เสนอราคา 

3,500 บาท
เอพี เซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.147/61  21/05/61

148 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,665       4,665       เฉพาะเจาะจง
ร้านกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,665 บาท
ร้านกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.148/61  21/05/61

149 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 960         960         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 960 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.149/61  21/05/61

150 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,300       9,300       เฉพาะเจาะจง
หจก.เก้าเกษตร/เสนอราคา 

9,300 บาท
หจก.เก้าเกษตร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.150/61  21/05/61

151 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 30,000 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.144/61  21/05/61

152 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,250     29,250     เฉพาะเจาะจง
บ. ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอ

ราคา 29,250 บาท
บ. ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.152/61  21/05/61

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.153/61 22/05/2561

154 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8860 8860 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์/เสนอ

ราคา 8,860 บาท
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.154/61 23/05/61

155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,200       5,200       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 5,200 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 155/61   
               23/05/61

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,330     18,330     เฉพาะเจาะจง
หจก. พนมบริการ/เสนอราคา

 18,330 บาท
หจก. พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 156/61   
               23/05/61

157 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 4,124       4,124       เฉพาะเจาะจง
บ.เจริญศรีนครพนม 

(2012)จ ากัด/เสนอราคา 
4,124 บาท

บ.เจริญศรีนครพนม 
(2012)จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 157/61   
               25/05/61

158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000     10,000     เฉพาะเจาะจง
นายสุริยา ไชยเสนา/เสนอ

ราคา 10,000 บาท
นายสุริยา ไชยเสนา

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 158/61   
               25/05/61

159 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 13,550     13,550     เฉพาะเจาะจง
สมพรการช่าง/เสนอราคา 

13,550 บาท
สมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 159/61   
               25/05/61

160 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 2,020       2,020       เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 2,020 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 160/61   
               28/05/61

161 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,700       3,700       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

3,700 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 161/61   
               28/05/61

162 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,370       2,370       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

2,370 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 162/61   
               28/05/61

163 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000       5,000       เฉพาะเจาะจง
ต้นเกษตร จ ากัด/เสนอราคา 

5,000 บาท
ต้นเกษตร จ ากัด

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 163/61   
               31/05/61

164 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 17,730     17,730     เฉพาะเจาะจง
หจก.พนมบริการ/เสนอราคา 

17,730 บาท
หจก.พนมบริการ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 164/61   
               01/06/61

165 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1,780       1,780       เฉพาะเจาะจง
แสงอนันต์การไฟฟ้า/เสนอ

ราคา 1,780 บาท
แสงอนันต์การไฟฟ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 165/61   
               01/06/61

166 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถยนต์ 7,000       7,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรการช่าง/เสนอราคา

 7,000 บาท
ร้านสมพรการช่าง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 166/61   
               01/06/61

167 จ้างเหมาบริการเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,483       1,483       เฉพาะเจาะจง
บ. อีซูซุ นครพนม/เสนอราคา

 1,483 บาท
บ. อีซูซุ นครพนม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167/61   
               04/06/61

167.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 480         480         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 480 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 167.1/61 
                 05/06/61

168 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,217       3,217       เฉพาะเจาะจง
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ/เสนอราคา 

3,217 บาท
หจก.เล้าจ้ินเง๊ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 168/61   
               05/06/61

169 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ร้านค าห่ังวัสดุ/เสนอราคา 

3,300 บาท
ร้านค าห่ังวัสดุ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 169/61   
               05/06/61

170 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,620       1,620       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

1,620 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 170/61   
               05/06/61

171 วัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 4,527       4,527       เฉพาะเจาะจง
ห้างกิมเซ่งเชียง/เสนอราคา 

4,527 บาท
ห้างกิมเซ่งเชียง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 171/61   
               06/06/61

172 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 3,300       3,300       เฉพาะเจาะจง
ไทยจักรกล/เสนอราคา 

3,300 บาท
ไทยจักรกล

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 172/61   
               07/06/61

173 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,456       1,456       เฉพาะเจาะจง
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ/เสนอราคา

 1,456 บาท
หจก. เล้าจ้ินเง้ียบ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173/61   
               08/06/61

173.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,080       5,080       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

5,080 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 173.1/61 
                 08/06/61

174 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,103     20,103     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนนท์ ทรัค/เสนอราคา 

20,103 บาท
หจก.ธนนท์ ทรัค

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 174/61   
               08/06/61

175 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 175/61   
               08/06/61

176 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 176/61   
               08/06/61

177 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,918     11,918     เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

11,918 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 177/61   
               12/06/61

177.1 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการไปราชการ 13 ม.ิย. 61 240         240         เฉพาะเจาะจง
นายพิษณุ คานดง/เสนอราคา

 240 บาท
นายพิษณุ คานดง

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 177.1/61 
                 12/06/61

178 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไมตรี อุ่นอาจ/เสนอราคา

 800 บาท
นายไมตรี อุ่นอาจ

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 178/61   
               13/06/61

179 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายค าแผลง บรรหาร/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายค าแผลง บรรหาร

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 179/61   
               13/06/61

180 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายศรี เรืองเดช/เสนอราคา 

800 บาท
นายศรี เรืองเดช

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 180/61   
               13/06/61

181 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์ สีงาม/เสนอราคา

 800 บาท
นายชัยวัฒน์ สีงาม

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 181/61   
               13/06/61

182 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายไพรตรี สีชื่น/เสนอราคา 

800 บาท
นายไพรตรี สีชื่น

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 182/61   
               13/06/61

183 จ้างเหมาบริการ 800         800         เฉพาะเจาะจง
นายประภณ หอมเฮ้า/เสนอ

ราคา 800 บาท
นายประภณ หอมเฮ้า

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                จ. 183/61   
               13/06/61

184 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,997       3,997       เฉพาะเจาะจง
พีทีเซอร์วิส/เสนอราคา 

3,997 บาท
พีทีเซอร์วิส

มคุีณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

                ซ. 184/61   
               14/06/61
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