
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรบัการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ    หรอืจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงที่ในการซื้อ

หรือจาง

1 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 15,000.00      - ตกลงราคา หจก.นพดุงบริการ 15,000.- หจก.นพดุงบริการ 15,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 328/2562 ลว. 28 ส.ค. 62

2 คาจางเหมาซอมบํารุงรถยนต กค 4842 มห. 4,642.73        - ตกลงราคา บริษัทโตโยตามุกดาหาร(1993) 4,642.73 บริษัทโตโยตามุกดาหาร(1993) 4,642.73 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 318/2562 ลว. 23 ส.ค. 62

3 คาจางเหมาทําปาย 5,750.00        - ตกลงราคา รานโฟกัส สตูดิโอ 5,750.- รานโฟกัส สตดิูโอ 5,750.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 317/2562 ลว. 23 ส.ค. 62

4 คาจางเหมาปลูกหญาแฝก 50,000.00      - ตกลงราคา นางขจร พาลึก 50,000.- นางขจร พาลึก 50,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 305/2562 ลว. 16 ส.ค. 62

5 คาวัสดุปูนเพื่อการเกษตร 756,000.00    - ตกลงราคา บริษัท พี แอนด เอส โดโลไลม จํากัด 756,000.- บริษัท พี แอนด เอส โดโลไลม จํากัด 756,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 1/62 ลว.30 ก.ค. 62

6 คาจางเหมาทําปาย 15,580.00      - ตกลงราคา รานโฟกัส สตดิูโอ 15,580.- รานโฟกัส สตดิูโอ 15,580.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 324/2562 ลว. 26 ส.ค. 62

7 คาวัสดุการเกษตร 8,203.00        - ตกลงราคา นายประดิษฐ โสดา 8,203.- นายประดิษฐ โสดา 8,203.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 326/2562 ลว. 27 ส.ค. 62

8 คาวัสดุการเกษตร 86,346.00      - ตกลงราคา นายทองดี เทพโยธา 86,346.- นายทองด ีเทพโยธา 86,346.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 336/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

9 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯ 350,000.00    - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 350,000.- หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 350,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 47/62 ลว. 8 ก.ค. 62

10 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯ 420,000.00    - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 420,000.- หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 420,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 47/62 ลว. 8 ก.ค. 62

11 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯ 437,500.00    - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหร 437,500.- หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหร 437,500.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 48/62 ลว. 8 ก.ค. 62

12 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯ 525,000.00    - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 525,000.- หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 525,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 48/62 ลว. 8 ก.ค. 62

13 คาจางเหมาผลิตและเผยแพรสารคดี 365,000.00    - ตกลงราคา บริษัท ฟารม แชนแนล(ประเทศไทย) 365,000.- บริษัท ฟารม แชนแนล(ประเทศไทย) 365,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 49/62 ลว. 22 ก.ค. 62

14 คาซอมบํารุงรถยนต กจ 6432 อบ. 6,207.28        - ตกลงราคา หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปก) 6,207.28 หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปก) 6,207.28 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 330/2562 ลว. 28 ส.ค. 62

15 คาจางเหมาซอมบํารุงรถยนต บต-1265 มห. 1,564.13        - ตกลงราคา หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปก) 1,564.13 หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปก) 1,564.13 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 346/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

16 คาวัสดุการเกษตร 8,320.00        - ตกลงราคา น.ส. สายฝน แกวศรีนวม 8,320.- น.ส. สายฝน แกวศรีนวม 8,320.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 345/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

17 คาวัสดุการเกษตร 195,000.00    - ตกลงราคา นางขจร พาลึก 195,000.- นางขจร พาลึก 195,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 349/2562 ลว. 23 ก.ย. 62

18 คาจางเหมากอสรางหองน้ําภายนอกอาคาร สนง. 374,000.00    - ตกลงราคา หจก.เสริมศกัดิ์พานิชย 374,000.- หจก.เสริมศกัดิ์พานิชย 374,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 50/62 ลว. 30 ส.ค. 62

19 คาวัสดุไฟฟา 7,533.87        - ตกลงราคา รานมุกดาหารซัตเตอร 7,533.87 รานมุกดาหารซัตเตอร 7,533.87 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 352/2562 ลว.26 ก.ย.62

20 คาเชาเคร่ืองถายเอกสารเดอืนก.ค.-ก.ย.62 9,000.00        - ตกลงราคา รานอารยะโอเอ 9,000 รานอารยะโอเอ 9,000 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง239/2562 ลว.28มิ.ย.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน

สถานพัีฒนาที่ดินมุกดาหาร

วันที่ 30 กันยายน 2562


