
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 1,800.00 -          ตกลงราคา ร้านดีไซน์/1,800.- ร้านดีไซน์/1,800.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 222/2560 ลว. 18 เม.ย. 60

2 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรถยนต์ ม0595 มห 2,072.59      -          ตกลงราคา หจก.ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)/2,072.59 หจก.ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)/2,072.59 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 188/2560 ลว. 22 มี.ค. 60

3 ค่าจ้างเหมาขุดหลุมพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 187,500.00 -          ตกลงราคา น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/187,500.- น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/187,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 223/2560 ลว. 18 เม.ย. 60

4 ค่าซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ 75,000.00    -          ตกลงราคา นายสุดตา คนหาญ/75,000.- นายสุดตา คนหาญ/75,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 225/2560 ลว. 19 เม.ย. 60

5 ค่าวัสดุส านักงาน 13,825.00 -          ตกลงราคา ร้านรวมโชค/13,825.- ร้านรวมโชค/13,825.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 147/2560 ลว. 1 มี.ค. 60

6 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กง 7481 มห 2,557.30      -          ตกลงราคา บ.มติซูมกุดาหารมอเตอร์ส จก./2,557.30 บ.มิตซูมุกดาหารมอเตอร์ส จก./2,557.30 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 229/2560 ลว. 24 เม.ย. 60

7 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน พ.ค. 60 15,000.00    -          ตกลงราคา หจก.นพผดุงบริการ มุกดาหาร/15,000.- หจก.นพผดุงบริการ มุกดาหาร/15,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 233/2560 ลว. 25 เม.ย. 60

8 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรถยนต์ กจ 6432 อบ 13,519.45    -          ตกลงราคา หจก.ภาคอสิาณอบุล(ตังปกั)/13,519.45 หจก.ภาคอสิาณอบุล(ตังปกั)/13,519.45 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 206/2560 ลว. 7 เม.ย. 60

9
ค่าจ้างดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกใน
แปลงเพาะช า

126,000.00  -          ตกลงราคา นายถนอม ค าลือไชย/126,000.- นายถนอม ค าลือไชย/126,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 159/2560 ลว. 9 มี.ค. 60

10
ค่าจ้างดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกใน
แปลงเพาะช า

147,000.00  -          ตกลงราคา นางค าผุ่น ค าลือไชย/147,000.- นางค าผุ่น ค าลือไชย/147,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 160/2560 ลว. 9 มี.ค. 60

11 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,000.00      -          ตกลงราคา ร้านอารยะโอเอ/9,000.- ร้านอารยะโอเอ/9,000.- ราคาเหมาะสม กษ 0811.12/1602 ลว. 5 พ.ค. 60

12
ค่าจ้างเหมาขุดแยกหน่อจากแปลงขยายพันธุ์
พร้อมขนส่ง

50,000.00    -          ตกลงราคา นางค าผุ่น ค าลือไชย/50,000.- นางค าผุ่น ค าลือไชย/50,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 81/2560 ลว. 11 ม.ค. 60

13 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน พ.ค. 60 10,000.00    -          ตกลงราคา หจก.นพผดุงบริการ มุกดาหาร/10,000.- หจก.นพผดุงบริการ มุกดาหาร/10,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 234/2560 ลว. 11 พ.ค. 60

14
ค่าจ้างเหมาขุดแยกหน่อจากแปลงขยายพันธุ์
พร้อมขนส่ง

90,000.00    -          ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ/90,000.- นายสุพรรณ ฉลองคุณ/90,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 166/2560 ลว. 13 มี.ค. 60

15
ค่าจ้างเหมาขุดแยกหน่อจากแปลงขยายพันธุ์
พร้อมขนส่ง

105,000.00  -          ตกลงราคา นายสมนึก จงใจ/105,000.- นายสมนึก จงใจ/105,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 164/2560 ลว. 13 มี.ค. 60

16
ค่าจ้างเหมาขุดแยกหน่อจากแปลงขยายพันธุ์
พร้อมขนส่ง

105,000.00  -          ตกลงราคา น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/105,000.- น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/105,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 165/2560 ลว. 13 มี.ค. 60

17 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรถยนต์ กค 4842 มห 2,598.40      -          ตกลงราคา บริษทัโตโยต้ามุกดาหาร(1993)/2,598.40 บริษทัโตโยต้ามุกดาหาร(1993)/2,598.40 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 241/2560 ลว. 15 พ.ค. 60

18
ค่าจ้างเหมาขุดแยกหน่อจากแปลงขยายพันธุ์
พร้อมขนส่ง

50,000.00    -          ตกลงราคา นางค าผุ่น ค าลือไชย/50,000.- นางค าผุ่น ค าลือไชย/50,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 192/2560 ลว. 30 มี.ค. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม

สถานีพัฒนาที่ดนิมุกดาหาร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560


