
เ444 แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำ
กลำง

วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงที่ในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ม.ีค. 62 13,000.00     -    ตกลงรำคำ หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/13,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/13,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 109/2562 ลว. 26 ก.พ. 62

2 ค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ 630.00          -    ตกลงรำคำ บริษัทยนูิต้ี ไอที ซิสเตม จ ำกัด/630.- บริษัทยนูิต้ี ไอที ซิสเตม จ ำกัด/630.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง/ส่ังจำ้ง 106/2562 ลว. 22 ก.พ. 62

3 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยจดุคัดแยกขยะมูลฝอย 1,700.00       -    ตกลงรำคำ  บ.อนิโดบ้ำนนำ แอนด์สตูดิโอ จ ำกดั/1700.-  บ.อนิโดบ้ำนนำ แอนด์สตูดิโอ จ ำกดั/1700.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 98/2562 ลว. 14 ก.พ. 62

4 ค่ำจำ้งเหมำก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 227,840.00   -    ตกลงรำคำ นำยบุญมี สีหำนัด/227,840.- นำยบุญมี สีหำนัด/227,840.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขที่ 83/2562 ลว. 4 ก.พ. 62

5 ค่ำจำ้งเหมำก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 227,840.00   -    ตกลงรำคำ นำยสำยนัต์ วรรณโท/277,840.- นำยสำยนัต์ วรรณโท/277,840.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขที่ 92/2562 ลว. 6 ก.พ. 62

6 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยกิจกรรม 12,000.00     -    ตกลงรำคำ นำยสุนทร รำชบัวพันธ/์12,000.- นำยสุนทร รำชบัวพันธ/์12,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 103/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

7 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 5,200.00       -    ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์ โสดำ/5,200.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/5,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 104/2562 ลว. 20 ก.พ. 62

8 ค่ำจำ้งเหมำเคร่ืองจกัรกลและจำ้งเหมำก่อสร้ำงฯ 90,780.00     -    ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์90,780.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์90,780.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 94/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

9 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำร 11,600.00     -    ตกลงรำคำ นำยลีลำ ค ำมุงคุณ/11,600.- นำยลีลำ ค ำมุงคุณ/11,600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 107/2562 ลว. 22 ก.พ. 62

10 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 9,200.00       -    ตกลงรำคำ ร้ำนผกำมำสพำณิชย/์9,200.- ร้ำนผกำมำสพำณิชย/์9,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 110/2562 ลว. 27 ก.พ. 62

11 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำร 7,600.00       -    ตกลงรำคำ ร้ำนผกำมำสพำณิชย/์7,600.- ร้ำนผกำมำสพำณิชย/์7,600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 108/2562 ลว. 26 ก.พ. 62

12 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 10,100.00     -    ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค/10,100.- ร้ำนรวมโชค/10,100.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 87/2562 ลว. 4 ก.พ. 62
13 ค่ำจำ้งเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 10,400.00     -    ตกลงรำคำ นำยพนมพร นิ้วทอง/10,400.- นำยพนมพร นิ้วทอง/10,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 111/2562 ลว. 27 ก.พ. 62
14 ค่ำจำ้งเหมำก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 227,840.00   -    ตกลงรำคำ นำยสำยนัต์ วรรณโท/277,840.- นำยสำยนัต์ วรรณโท/277,840.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขที่ 92/2562 ลว. 6 ก.พ. 62
15 ค่ำจำ้งเหมำก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 277,840.00   -    ตกลงรำคำ นำยบุญมี สีหำนัด/227,840.- นำยบุญมี สีหำนัด/227,840.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขที่ 83/2562 ลว. 4 ก.พ. 62
16 ค่ำจำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กค-4842 5,956.69       -    ตกลงรำคำ บ.โตโยต้ำมุกดำหำร/5,956.69 บ.โตโยต้ำมุกดำหำร/5,956.69 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 116/2562 ลว.8 มี.ค. 62
17 ค่ำพิมพ์สต๊ิกเกอร์+ฟิวเจอร์บอร์ด 900.00          -    ตกลงรำคำ ร้ำนดีไซน/์900.- ร้ำนดีไซน/์900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 56/2562 ลว.4 ม.ค. 62
18 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 30,000.00     -    ตกลงรำคำ ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์30,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์30,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 119/2562 ลว. 18 มี.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

วันที่ 31 มีนาคม 2562


