
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ             
  หรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอืข้อตกลงที่ในกำร
ซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5,500.00       - ตกลงราคา ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 5,500.- ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 5,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 356/2563 ลว. 25 ส.ค. 63
2 ค่าคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 48,600.00    - ตกลงราคา ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 48,600.- ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 48,600.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 355/2563 ลว. 25 ส.ค. 63
3 ค่าคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 14,500.00    - ตกลงราคา ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 14,500.- ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 14,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 357/2563 ลว. 25 ส.ค. 63
4 ค่าคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 9,400.00       - ตกลงราคา ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 9,400.- ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 9,400.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 358/2563 ลว. 25 ส.ค. 63
5 ค่าจ้างเหมาติดต้ังพร้อมสายสัญญาณ 12,000.00    - ตกลงราคา ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 12,000.- ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 12,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 359/2563 ลว. 25 ส.ค. 63
6 ค่าวัสดุการเกษตร 136,000.00  - ตกลงราคา นายประดิษฐ์  โสดา 136,000.- นายประดิษฐ์  โสดา 136,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 334/2563 ลว. 24 ส.ค. 63
7 ค่าจ้างจัดท าหนังสือพร้อมเข้าเล่ม 15,360.00    - ตกลงราคา ร้าน นานาเซอร์วิส 15,360.- ร้าน นานาเซอร์วิส 15,360.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 353/2563 ลว. 25 ส.ค. 63
8 ค่าจ้างจัดท าหนังสือพร้อมเข้าเล่ม 6,080.00       - ตกลงราคา ร้าน นานาเซอร์วิส 6,080.- ร้าน นานาเซอร์วิส 6,080.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 349/2563 ลว. 21 ส.ค. 63
9 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ส.ค. 3,000.00       - ตกลงราคา ร้าน รวมมิตร 3,000.- ร้าน รวมมิตร 3,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 330/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

10 ค่าวัสดุน้ าหมัก 27,150.00    - ตกลงราคา ร้านผกามาศพาณิชย์ 27,150.- ร้านผกามาศพาณิชย์ 27,150.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 368/2563 ลว. 28 ส.ค. 63
11 ค่าจ้างเหมาถางปา่และตัดหญ้าภายในสถานีฯ 20,300.00    - ตกลงราคา นายวีระยุทธ์ิ  ค าลือไชย 20,300.- นายวีระยุทธ์ิ  ค าลือไชย 20,300.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 367/2563 ลว. 28 ส.ค. 63
12 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ส.ค. 12,440.00    - ตกลงราคา หจก.ปโิตรเลียมมุกดาหาร 12,440.- หจก.ปโิตรเลียมมุกดาหาร 12,440.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 329/2563 ลว. 31 ก.ค. 63
13 ค่าวัสดุการเกษตร 28,920.00    - ตกลงราคา นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 28,920.- นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 28,920.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 584/2563 ลว. 26 ส.ค. 63
14 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 5,000.00       - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 5,000.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 5,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 363/2563 ลว. 26 ส.ค. 63
15 ค่าวัสดุส านักงาน 8,179.00       - ตกลงราคา ร้านรวมโชค 8,179.- ร้านรวมโชค 8,179.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 343/2563 ลว. 28 ส.ค. 63
16 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 7,630.00       - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสูดิโอ 7,630.- ร้านโฟกัสสูดิโอ 7,630.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 380/2563 ลว. 10 ก.ค. 63
17 ค่าจ้างเหมาถางปา่และตัดหญ้าด้านหลังสถานีฯ 12,000.00    - ตกลงราคา นายวีระยุทธ์ิ  ค าลือไชย 12,000.- นายวีระยุทธ์ิ  ค าลือไชย 12,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 381/2563 ลว. 11 ก.ย. 63
18 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 2,590.00       - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 2,590.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 2,590.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 384/2563 ลว. 18 ก.ย. 63
19 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 1,985.00       - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 1,985.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 1,985.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 387/2563 ลว. 22 ก.ย. 63
20 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กง 7481 มห. 7,073.00       - ตกลงราคา หจก.สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์ 7,073.- หจก.สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์ 7,073.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 388/2563 ลว. 23 ก.ย. 63
21 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย. 3,000.00       - ตกลงราคา ร้านรวมมิตร 3,000.- ร้านรวมมิตร 3,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 373/2563 ลว. 1 ก.ย. 63
22 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 8,700.00       - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 8,700.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 8,700.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 386/2563 ลว. 22 ก.ย. 63
23 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ก.ย. 19,800.00    - ตกลงราคา หจก.ปโิตรเลียมมุกดาหาร 19,800.- หจก.ปโิตรเลียมมุกดาหาร 19,800.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 371/2563 ลว. 1 ก.ย. 63
24 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง 497,000.00  - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 497,000.- หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 497,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 364/2563 ลว. 26 ส.ค. 63
25 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพัก 491,000.00  - ตกลงราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์ 491,000.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์ 491,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 354/2563 ลว. 25 ส.ค. 63
26 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กจ 6432 อบ. 4,950.00       - ตกลงราคา หจก.สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์ 4,950.- หจก.สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์ 4,950.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 390/2563 ลว. 24 ก.ย. 63
27 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพคอมฯ 22,800.00    - ตกลงราคา ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 22,800.- ร้าน ซีซีทวีี ฟอร์ยู 22,800.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 358/2563 ลว. 22 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน
สถำนีพัฒนำที่ดินมกุดำหำร
วันที่ 30 กันยำยน 2563


