
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง

รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงที่ในการซื้อหรือจาง

1 คาจางเหมาทําสติ๊กเกอรพรอมปายไวนิลจํานวน 7 รายการ 18,556.00     - ตกลงราคา รานโฟกัสสตูดิโอ 18,556.00 รานโฟกัสสตูดิโอ 18,556.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 49/2565 ลว.13 ธ.ค.2564

2 คาจางเหมาทําสติ๊กเกอรพรอมปายไวนิลจํานวน 6 รายการ 9,550.00       - ตกลงราคา รานโฟกัสสตูดิโอ 9,550.00 รานโฟกัสสตูดิโอ 9,550.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 45/2565 ลว.8 ธ.ค.2564

3 คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 5,295.00       - ตกลงราคา รานรวมโชค 5,295.00 รานรวมโชค 5,295.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 50/2565 ลว.14 ธ.ค.2564

4 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเดือนธันวาคม 2564 14,140.00     - ตกลงราคา หจก.ปโตรเลียมุกดาหาร 14,140.00 หจก.ปโตรเลียมุกดาหาร 14,140.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 46/2565 ลว.3 ธ.ค.2564

5 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 314,500.00   - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 314,500.00 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 314,500.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 3/2565 ลว.8 ธ.ค.2564
พื้นที่ ตําบลนาสีนวล อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 17 บอ

6 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 185,000.00   - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 185,000.00 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 185,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 7/2565 ลว.8 ธ.ค.2564
พ้ืนที่ ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดุกดาหาร จํานวน 10 บอ

7 คาแครื่องถายเอกสาร เดือนธันวาคม 2564 3,500.00       - ตกลงราคา รานรวมมิตร 3,500.00 รานรวมมิตร 3,500.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 39/2565 ลว.30 พ.ย.2564

8 คาจางเหมาไถกลบตอซัง จํานวน 25 ไร 8,500.00       - ตกลงราคา น.ส.สุรียพร ทองเทพ 8,500.00 น.ส.สุรียพร ทองเทพ 8,500.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื้อ/ส่ังจางเลขท่ี 58/65 ลว.4 ม.ค.2565

9 คาจางเหมาทําสติ๊กเกอรตัดฟวเจอรบอรด 865.00         - ตกลงราคา รานโฟกัสสตูดิโอ 865.00 รานโฟกัสสตูดิโอ 865.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 61/2565ลว.5 ม.ค.2565

10 คาจางเหมาทําปายไวนิล จํานวน 1 ปาย 2,900.00 - ตกลงราคา รานโฟกัสสตูดิโอ 2,900.00 รานโหกัสสตูดิโอ 2,900.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 62/2565 ลว.5 ม.ค.2565

11 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 351,500.00 - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 351,500.00 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 351,500.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 9/2565 ลว.8 ธ.ค.2565
พ้ืนที่ตําบลบานบาก จํานวน 6 บอ ตําบลนาสะเม็ง จํานวน 10 บอ

ตําบลบานแกง จํานวน 3 บอ อําเภออนตาล จังหวัดมุกดาหาร

12 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 333,000.00 - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 333,000.00 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 333,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 8/2565 ลว.8 ธ.ค.2565
พื้นที่ ตําบลดอนตาล จํานวน 12 บอ ตําบลปาไร จํานวน 6 บอ

อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

13 คาจางเหมาซอมบํารุงรถยนตหมายเลขทะเบียน กข-7567 มห.จํานวน 4 รายการ 4,487.58 - ตกลงราคา บริษัทโตโยตามุกดาหาร(1993) 4,487.58 บริษัทโตโยตามุกดาหาร(1993) 4,487.58 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 66/2565 ลว.10 ม.ค.2565

14 คาจางเหมาทําปายโครงเหล็กอลูซงิค จํานวน 1 ปาย 1,800.00 - ตกลงราคา รานโฟกสสตูดิโอ 1,800.00 รานโฟกสสตูดิโอ 1,800.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 73/2565 ลว.14ม.ค.2565

15 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 407,00.00 - ตกลงราคา บริษัทเสรมิศักดิ์พานิชย จํากัด 407,000.00 บริษัทเสริมศักดิ์พานิชย จํากัด 407,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 10/2565 ลว.9 ธ.ค.2565
พื้นท่ีตําบลบานคอ จํานวน 12 บอ ตําคาํบก จํานวน 10 บอ

อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

16 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 407,00.00 - ตกลงราคา บริษัทเสรมิศักดิ์พานิชย จํากัด 407,000.00 บริษัทเสริมศักดิ์พานิชย จํากัด 407,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 13/2565 ลว.9 ธ.ค.2565

พ้ืนที่ตําบลโนนยาง จํานวน 22 บอ

อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 

สถานีพฒันาท่ีดินมุกดาหาร

วันท่ี  31  มกราคม  2565



17 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 351,500.00   - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 351,500.00 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 351,500.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 5/2565 ลว.8 ธ.ค.2564
พื้นท่ีตําบลดงเยน็ จํานวน 19 บอ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

18 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 351,500.00 - ตกลงราคา บริษัทเสรมิศักดิ์พานิชย จํากัด 351,500.00 บริษัทเสริมศักดิ์พานิชย จํากัด 351,500.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 11/2565 ลว.9 ธ.ค.2565
พื้นที่ตําบลบานซง  จํานวน 5 บอ ตําบลเหลาสรางถอ จํานวน 14 บอ

อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

19 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 7,500.00       - ตกลงราคา หจก.พี แอนดเอสคอนสตรัคชั่น 7,500.00 หจก.พี แอนด เอส คอนสตรัคช่ัน 7,500.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 75/65 ลว.17 ม.ค.2565

20 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 25,000.00     - ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ 25,000.00 นายสุพรรณ ฉลองคุณ 25,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 78/2565ลว.18 ม.ค.2565


