
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงที่
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำจ้ำงเหมำไถกลบตอซัง 18,000.00    -          ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/18,000.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/18,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 98/2560 ลว. 19 ม.ค. 60

2 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 34,320.00    -          ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/34,320.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/34,320.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 99/2560 ลว. 20 ม.ค. 60

3 ค่ำซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,814.00      -          ตกลงรำคำ หจก.อีซ่ีคอมพิวเทค มห./4,814.- หจก.อีซ่ีคอมพิวเทค มห./4,814.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 109/2560 ลว. 26 ม.ค. 60

4 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรถยนต์ กข 1470 มห 835.67         -          ตกลงรำคำ หจก.ภำคอิสำณอุบล(ตังปัก)/835.67 หจก.ภำคอิสำณอุบล(ตังปัก)/835.67 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 76/2560 ลว. 6 ม.ค. 59

5 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 158,200.00  -          สอบรำคำ หจก.ต้ังสู่งหลี/158,200.- หจก.ต้ังสู่งหลี/158,200.- รำคำเหมำะสม สัญญำจ้ำง 4/2560 ลว. 7 พ.ย. 59

6 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ก.พ.60 15,000.00    -          ตกลงรำคำ บ.นพผดุงพัฒนำ จ ำกัด/15,000.- บ.นพผดุงพัฒนำ จ ำกัด/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 114/2560 ลว. 31 ม.ค. 60

7 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรถยนต์ กข 1031 มห 6,192.09      -          ตกลงรำคำ หจก.ภำคอิสำณอุบล(ตังปัก)/6,192.09 หจก.ภำคอิสำณอุบล(ตังปัก)/6,192.09 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 68/2560 ลว. 26 ธ.ค. 59

8
ค่ำจ้ำงเหมำชม.รถแทรกเตอร์ เพื่อปรับรูปแปลง
นำลักษณะที่ 1 (งวดสุดท้ำย)

215,482.50  -          สอบรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย์/215,482.50 หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย์/215,482.50 รำคำเหมำะสม สัญญำจ้ำง 11/2560 ลว. 13 ธ.ค. 59

9 ค่ำจ้ำงท ำป้ำย 5,500.00      -          ตกลงรำคำ ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/5,500.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์5,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 110/2560 ลว. 27 ม.ค. 60

10 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 8,580.00      -          ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/8,580.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/8,580.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 108/2560 ลว. 25 ม.ค. 60

11 ค่ำจ้ำงไถกลบตอซังพืช 9,000.00      -          ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/9,000.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/9,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 107/2560 ลว. 25 ม.ค. 60

12 ค่ำจ้ำงไถกลบตอซังพืช 9,000.00      -          ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์ โสดำ/9,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/9,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 105/2560 ลว. 25 ม.ค. 60

13 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 17,160.00    -          ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์ โสดำ/17,160.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/17,160.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 106/2560 ลว. 25 ม.ค. 60

14
ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝกจำกแปลง
ขยำยพันธุ์พร้อมขนส่ง (งวดที่ 1)

50,000.00    -          ตกลงรำคำ นำยค ำผุ่น ค ำลือไชย/50,000.- นำยค ำผุ่น ค ำลือไชย/50,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 81/2560 ลว. 11 ม.ค. 60

15 ค่ำซ้ือวัสดุกำรเกษตร 7,200.00      -          ตกลงรำคำ นำยสมนึก จงใจ/7,200.- นำยสมนึก จงใจ/7,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 120/2560 ลว. 8 ก.พ. 60

16 ค่ำจ้ำงไถกลบตอซังพืช 5,400.00      -          ตกลงรำคำ นำยสมนึก จงใจ/5,400.- นำยสมนึก จงใจ/5,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 119/2560 ลว. 7 ก.พ. 60

17 ค่ำซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร 23,900.00    -          ตกลงรำคำ ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/23,900.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์23,900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 124/2560 ลว. 9 ก.พ. 60

18 ค่ำไถกลบตอซังพืช 10,800.00    -          ตกลงรำคำ นำยสมนึก จงใจ/10,800.- นำยสมนึก จงใจ/10,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 121/2560 ลว. 8 ก.พ. 60

19 ค่ำซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 10,500.00    -          ตกลงรำคำ ร้ำนจักรวำล/10,500.- ร้ำนจักรวำล/10,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 123/2560 ลว. 8 ก.พ. 60

20 ค่ำซ้ือวัสดุกำรเกษตร 6,000.00      -          ตกลงรำคำ ร้ำนจักรวำล/6,000.- ร้ำนจักรวำล/6,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 125/2560 ลว. 9 ก.พ. 60

21 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 256,500.00  -          ตกลงรำคำ หจก.มิลค์กำรโยธำ/256,500.- หจก.มิลค์กำรโยธำ/256,500.- รำคำเหมำะสม สัญญำจ้ำง 27/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

22 ค่ำจ้ำงปรับปรุงฐำนเรียนรู้ 7,000.00      -          ตกลงรำคำ ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/7,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์7,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 129/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์

สถานีพัฒนาที่ดนิมุกดาหาร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงที่
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 ค่ำซ้ือวัสดุกำรเกษตร 39,200.00    -          ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/39,200.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/39,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 122/2560 ลว. 8 ก.พ. 60

24 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 23,800.00    -          ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/23,800.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/23,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 126/2560 ลว. 9 ก.พ. 60

25 ค่ำซ้ือวัสดุกำรเกษตร 14,000.00    -          ตกลงรำคำ ร้ำนพำประเสริฐพำนิชย์/14,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำนิชย/์14,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 130/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

26 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 427,500.00  -          ตกลงรำคำ หจก.มิลค์กำรโยธำ/427,500.- หจก.มิลค์กำรโยธำ/427,500.- รำคำเหมำะสม สัญญำจ้ำง 24/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

27 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยโครงกำร 7,500.00      -          ตกลงรำคำ ร้ำนดีไซน์/7,500.- ร้ำนดีไซน์/7,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 134/2560 ลว. 17 ก.พ. 60

28 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยโครงกำร 1,000.00      -          ตกลงรำคำ ร้ำนดีไซน์/1,000.- ร้ำนดีไซน์/1,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 133/2560 ลว. 17 ก.พ. 60


