
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 316,050.00 -          ตกลงราคา นายสีลา ค ามุงคุณ/316,050.- นายสีลา ค ามุงคุณ/316,050.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 49/2560 ลว. 8 ธ.ค. 59

2 ค่าจ้างท าป้ายโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง 5,760.00 -          ตกลงราคา บ.อนิโด บ้านนา แอนด์ สตูดิโอ จก./5,760.- บ.อนิโด บ้านนา แอนด์ สตูดิโอ จก./5,760.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 51/2560 ลว. 13 ธ.ค. 59

3 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตรโครงการธ.ปุ๋ยอินทรีย์ 198,000.00 -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/198,000.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์198,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 67/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59

4 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรถยนต์ กค 4842 มห 5,057.26      -          ตกลงราคา บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร(1993)/5057.26 บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร(1993)/5057.26 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 69/2560 ลว. 23 ธ.ค. 59

5 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 393,300.00  -          ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาส์น มห./393,300.- หจก.เพชรรวมสาส์น มห./393,300.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 8/2560 ลว. 7 พ.ย. 59

6 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 85,500.00    -          ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาส์น มห./85,500.- หจก.เพชรรวมสาส์น มห./85,500.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 1/2560 ลว. 7 พ.ย. 59

7 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรถยนต์ ม 0595 มห 955.51         -          ตกลงราคา หจก.ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)/955.51 หจก.ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)/955.51 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 52/2560 ลว. 13 ธ.ค. 59

8 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 9,750.00      -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/9,750.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์9,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 71/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

9 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 9,750.00 -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/9,750.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์9,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 72/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

10
ค่าจ้างเหมาชม.รถแทรกเตอร์ เพื่อปรับรูปแปลง
นาลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1)

399,172.50  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/399,172.50 หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/399,172.50 ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 11/2560 ลว. 13 ธ.ค. 59

11
ค่าจ้างเหมาชม.รถแทรกเตอร์ เพื่อปรับรูปแปลง
นาลักษณะที่ 1 (งวดที่ 2)

399,172.50  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/399,172.50 หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/399,172.50 ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 11/2560 ลว. 13 ธ.ค. 59

12 ค่าวัสดุการเกษตร 270,000.00  -          ตกลงราคา นายประดิษฐ์ โสดา/270,000.- นายประดิษฐ์ โสดา/270,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 77/2560 ลว. 4 ม.ค. 60

13 ค่าวัสดุการเกษตร 270,000.00  -          ตกลงราคา นายสีลา ค ามุงคุณ/270,000.- นายสีลา ค ามุงคุณ/270,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 78/2560 ลว. 4 ม.ค. 60

14 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ (งวดที่ 1) 386,650.00  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/386,650.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/386,650.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 1/2560 ลว. 14 พ.ย. 59

15 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 171,000.00  -          ตกลงราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์./171,000.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย.์/171,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 10/2560 ลว. 14 พ.ย. 60

16 ค่าวัสดุการเกษตร 69,000.00    -          ตกลงราคา นายประดิษฐ์ โสดา/69,000.- นายประดิษฐ์ โสดา/69,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 79/2560 ลว. 5 ม.ค. 60

17
ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ (งวดที่2/
งวดสุดท้าย)

386,650.00  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/386,650.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/386,650.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 1/2560 ลว. 14 พ.ย. 59

18 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 410,400.00  -          ตกลงราคา หจก.มิลค์การโยธา/410,400.- หจก.มิลค์การโยธา/410,400.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 6/2560 ลว. 14 พ.ย. 59

19 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 102,600.00  -          ตกลงราคา หจก.มิลค์การโยธา/102,600.- หจก.มิลค์การโยธา/102,600.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 7/2560 ลว. 14 พ.ย. 59

20 ค่าวัสดุการเกษตร 69,000.00    -          ตกลงราคา นายสีลา ค ามุงคุณ/69,000.- นายสีลา ค ามุงคุณ/69,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ80/2560 ลว. 9 ม.ค. 60

21 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 290,700.00  -          ตกลงราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/290,700.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/290,700.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 9/2560 ลว. 14 พ.ย. 59

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม

สถานีพัฒนาที่ดนิมุกดาหาร

วันที่ 31 มกราคม 2560



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่
ในการซ้ือหรือจ้าง

22 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 303,050.00  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/303,050.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/303,050.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 3/2560 ลว. 14 พ.ย. 59

23 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 282,150.00  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/282,150.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/282,150.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 5/2560 ลว. 14 พ.ย. 59

24 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 23,000.00    -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/23,000.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์23,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 82/2560 ลว. 11  ม.ค. 60

25 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 51,000.00    -          ตกลงราคา นายถนอม ค าลือไชย/51,000.- นายถนอม ค าลือไชย/51,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 93/2560 ลว. 17  ม.ค. 60

26 ค่าวัสดุส านักงาน 27,491.00    -          ตกลงราคา ร้านรวมโชค/27,491.- ร้านรวมโชค/27,491.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 28/2560 ลว. 4 พ.ย. 60

27 ค่าจ้างท าป้ายโครงการและป้ายกิจกรรม 5,500.00      -          ตกลงราคา ร้านดีไซน์/5,500.- ร้านดีไซน์/5,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 83/2560 ลว. 11 ม.ค. 60

28 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ม.ค.60 10,000.00    -          ตกลงราคา หจก.นพผดุงบริการ มุกดาหาร/10,000.- หจก.นพผดุงบริการ มุกดาหาร/10,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 95/2560 ลว. 17 ม.ค. 60

29 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00      -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/4,000.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์4,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 93/2560 ลว. 17  ม.ค. 60

30 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 3,500.00      -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/3,500.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์3,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 94/2560 ลว. 17  ม.ค. 60

31 ค่าจ้างท าป้ายอบรมหมอดิน 900.00         -          ตกลงราคา ร้านดีไซน์/900.- ร้านดีไซน์/900.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 68/2560 ลว. 21 ธ.ค. 59

32
ค่าจ้างเหมาชม.รถแทรกเตอร์ เพื่อปรับรูปแปลง
นาลักษณะที่ 1 (งวดที่ 3)

399,172.50  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/399,172.50 หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/399,172.50 ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 11/2560 ลว. 13 ธ.ค. 59

33 ค่าจ้างเหมาไถกลบตอซังโครงการศูนย์ต่อยอด 7,200.00      -          ตกลงราคา นายทองดี เทพโยธา/7,200.- นายทองดี เทพโยธา/7,200.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 89/2560 ลว. 13 ม.ค. 60

34 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 313,500.00  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/313,500.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/313,500.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 2/2560 ลว. 14 พ.ย. 59

35 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ (งวดที่ 1) 237,300.00  -          สอบราคา หจก.ต้ังสู่งหลี/237,300.- หจก.ต้ังสู่งหลี/237,300.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 4/2560 ลว. 7 พ.ย. 59


