
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,700.00 -          ตกลงราคา ร้านดีไซน์/1,700.- ร้านดีไซน์/1,700.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 114/2560 ลว. 2 ก.พ. 60

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน มี.ค. 60 15,000.00    -          ตกลงราคา บริษัท นพผดุงพัฒนา จ ากัด/15,000.- บริษัท นพผดุงพัฒนา จ ากัด/15,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 142/2560 ลว. 28 ก.พ. 60

3 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00 -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/12,000.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์12,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 131/2560 ลว. 2 มี.ค. 60

4 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 715,680.00  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/715,680.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย/์715,680.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 12/2560 ลว. 17 ก.พ. 60

5 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กค 4842 มห 4,911.74      -          ตกลงราคา บริษทัโตโยต้ามุกดาหาร(1993)/4,911.74 บริษทัโตโยต้ามุกดาหาร(1993)/4,911.74 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 138/2560 ลว. 27 ก.พ. 60

6 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ม กข 7567 มห 12,847.06    -          ตกลงราคา บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร(1993)/12,847.06 บริษทัโตโยต้ามุกดาหาร(1993)/12,847.06 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 137/2560 ลว. 27 ก.พ. 60

7 ค่าวัสดุการเกษตร 8,400.00      -          ตกลงราคา น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/8,400.- น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/8,400.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 139/2560 ลว. 27 ก.พ. 60

8 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 342,000.00 -          ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาส์น มห/342,000.- หจก.เพชรรวมสาส์น มห/342,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 22/2560 ลว. 16 ก.พ. 60

9 ค่าวัสดุการเกษตร 19,750.00    -          ตกลงราคา นายสมนึก จงใจ/19,750.- นายสมนึก จงใจ/19,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 127/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

10 ค่าวัสดุการเกษตร 38,000.00    -          ตกลงราคา ร้านจักรวาล/38,000.- ร้านจักรวาล/38,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 135/2560 ลว. 17 ก.พ. 60

11 ค่าวัสดุการเกษตร 7,930.00      -          ตกลงราคา นายทองดี เทพโยธา/7,930.- นายทองดี เทพโยธา/7,930.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 132/2560 ลว. 17 ก.พ. 60

12 ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเกษตร 26,830.00    -          ตกลงราคา ร้านจักรวาล/26,830.- ร้านจักรวาล/26,830.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 148/2560 ลว. 1 มี.ค. 60

13 ค่าวัสดุการเกษตร 19,750.00    -          ตกลงราคา นายสมนึก จงใจ/19,750.- นายสมนึก จงใจ/19,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 145/2560 ลว. 28 ก.พ. 60

14 ค่าวัสดุการเกษตร 38,000.00    -          ตกลงราคา ร้านจักรวาล/38,000.- ร้านจักรวาล/38,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 144/2560 ลว. 28 ก.พ. 60

15 ค่าวัสดุการเกษตร 12,800.00    -          ตกลงราคา น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/12,800.- น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/12,800.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 143/2560 ลว. 28 ก.พ. 60

16 ค่าวัสดุการเกษตร 42,000.00    -          ตกลงราคา ร้านจักรวาล/42,000.- ร้านจักรวาล/42,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 149/2560 ลว. 2 มี.ค. 60

17 ค่าจ้างขุดหน่อหญ้าแฝก 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

18 ค่าวัสดุการเกษตร 28,000.00    -          ตกลงราคา นายสมนึก จงใจ/28,000.- นายสมนึก จงใจ/28,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 150/2560 ลว. 2 มี.ค. 60

19 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 442,000.00  -          สอบราคา หจก. 3 อ. วิศวกรรม/442,000.- หจก. 3 อ. วิศวกรรม/442,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 13/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

20 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 511,500.00  -          สอบราคา หจก.เพชรรวมสาส์น มห/511,500.- หจก.เพชรรวมสาส์น มห/511,500.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 17/2560 ลว. 16 ก.พ. 60

21 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 290,700.00  -          ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาส์น มห/290,700.- หจก.เพชรรวมสาส์น มห/290,700.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 21/2560 ลว. 16 ก.พ. 60

22 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 342,000.00  -          ตกลงราคา หจก.มิลค์การโยธา/342,000.- หจก.มิลค์การโยธา/342,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 26/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

23 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 629,500.00  -          สอบราคา หจก.จิระประภาก่อสร้าง/629,500.- หจก.จิระประภาก่อสร้าง/629,500.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 18/2560 ลว. 16 ก.พ. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม

สถานีพัฒนาที่ดนิมุกดาหาร

วันที่ 31 มีนาคม 2560
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24 ค่าซ้ือเมล็ดพันธุ์พืชจากเกษตร 148,750.00  -          ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ/148,750.- นายสุพรรณ ฉลองคุณ/148,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 154/2560 ลว. 3 มี.ค. 60

25 ค่าซ้ือเมล็ดพันธุ์พืชจากเกษตร 148,750.00  -          ตกลงราคา นายทองดี เทพโยธา/148,750.- นายทองดี เทพโยธา/148,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 153/2560 ลว. 3 มี.ค. 60

26 ค่าซ้ือเมล็ดพันธุ์พืชจากเกษตร 148,750.00  -          ตกลงราคา นายสมนึก จงใจ/148,750.- นายสมนึก จงใจ/148,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 155/2560 ลว. 7 มี.ค. 60

27 ค่าซ้ือเมล็ดพันธุ์พืชจากเกษตร 119,000.00  -          ตกลงราคา นายศักด์ิสิทธิ์ น้อยทรง/119,000.- นายศักด์ิสิทธิ์ น้อยทรง/119,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 156/2560 ลว. 7 มี.ค. 60

28 ค่าซ้ือเมล็ดพันธุ์พืชจากเกษตร 148,750.00  -          ตกลงราคา นายสีลา ค ามุงคุณ/148,750.- นายสีลา ค ามุงคุณ/148,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 158/2560 ลว. 7 มี.ค. 60

29 ค่าซ้ือเมล็ดพันธุ์พืชจากเกษตร 178,500.00  -          ตกลงราคา นายยศ คนหาญ/178,500.- นายยศ คนหาญ/178,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 157/2560 ลว. 7 มี.ค. 60

30 ค่าจ้างท าป้าย 5,000.00      -          ตกลงราคา ร้านดีไซน์/5,000.- ร้านดีไซน์/5,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 161/60 ลว. 9 มี.ค. 60

31 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 800,880.00  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/800,880.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย/์800,880.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 15/2560 ลว. 17 ก.พ. 60

32 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กง 7481 มห 6,544.12      -          ตกลงราคา บ.มติซูมกุดาหารมอเตอร์ส จก./6,544.12 บ.มิตซูมุกดาหารมอเตอร์ส จก./6,544.12 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 140/2560 ลว. 27 ก.พ. 60

33 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน มี.ค. 60 10,000.00    -          ตกลงราคา บริษัท นพผดุงพัฒนา จ ากัด/10,000.- บริษัท นพผดุงพัฒนา จ ากัด/10,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 171/2560 ลว. 14 มี.ค. 60

34 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค.-ธ.ค. 59 9,000.00      -          ตกลงราคา ร้านอารยะโอเอ/9,000.- ร้านอารยะโอเอ/9,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 9/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

35 ค่าวัสดุการเกษตร 332,000.00  -          ตกลงราคา นายสีลา ค ามุงคุณ/332,000.- นายสีลา ค ามุงคุณ/332,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 173/2560 ลว. 14 มี.ค. 60

36 ค่าวัสดุการเกษตร 180,000.00  -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/180,000.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์180,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 175/2560 ลว. 14 มี.ค. 60

37 ค่าวัสดุการเกษตร 180,000.00  -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/180,000.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์180,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 167/2560 ลว. 13 มี.ค. 60

38 ค่าวัสดุการเกษตร 180,000.00  -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/180,000.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์180,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 174/2560 ลว. 14 มี.ค. 60

ค่าวัสดุการเกษตร 180,000.00  -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/180,000.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์180,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 172/2560 ลว. 14 มี.ค. 60

39 ค่าวัสดุการเกษตร 166,000.00  -          ตกลงราคา นายสีลา ค ามุงคุณ/166,000.- นายสีลา ค ามุงคุณ/166,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 176/2560 ลว. 14 มี.ค. 60

40 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 427,500.00  -          ตกลงราคา หจก.มิลค์การโยธา/527,500.- หจก.มิลค์การโยธา/527,500.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 25/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

41 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 410,400.00  -          ตกลงราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/410,400.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย/์410,400.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 28/2560 ลว. 17 ก.พ. 60

42 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 393,300.00  -          ตกลงราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/393,300.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย/์393,300.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 29/2560 ลว. 17 ก.พ. 61

43
ค่าจ้างเหมาจัดท าแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝก 
(แฝกแจกจ่ายเพิ่มเติม) งวดที่ 1

132,300.00  -          ตกลงราคา นางค าผุ่น ค าลือไชย/132,300.- นางค าผุ่น ค าลือไชย/132,300.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 160/2560 ลว. 9 มี.ค. 60

44
ค่าจ้างเหมาจัดท าแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝก 
(แฝกเพื่อปลูก) งวดที่ 1

113,400.00  -          ตกลงราคา นายถนอม ค าลือไชย/113,400.- นายถนอม ค าลือไชย/113,400.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง 159/2560 ลว. 9 มี.ค. 60

45 ค่าวัสดุการเกษตร 180,000.00  -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/180,000.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์180,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 177/2560 ลว. 14 มี.ค. 60

46 ค่าวัสดุการเกษตร 152,000.00  -          ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ/152,000.- นายสุพรรณ ฉลองคุณ/152,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 179/2560 ลว. 17 มี.ค. 60

47 ค่าวัสดุการเกษตร 166,000.00  -          ตกลงราคา นายสีลา ค ามุงคุณ/166,000.- นายสีลา ค ามุงคุณ/166,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 185/2560 ลว. 21 มี.ค. 60

48 ค่าวัสดุการเกษตร 152,000.00  -          ตกลงราคา นายทองดี เทพโยธา/152,000.- นายทองดี เทพโยธา/152,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 186/2560 ลว. 21 มี.ค. 60

49 ค่าวัสดุการเกษตร 152,000.00  -          ตกลงราคา น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/152,000.- น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/152,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 187/2560 ลว. 22 มี.ค. 60
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่
ในการซ้ือหรือจ้าง

50 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 646,000.00  -          สอบราคา หจก.มิลค์การโยธา/646,000.- หจก.มิลค์การโยธา/646,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 19/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

51 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 545,600.00  -          สอบราคา หจก.เพชรรวมสาส์น มห/545,600.- หจก.เพชรรวมสาส์น มห/545,600.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 20/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

52 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 477,400.00  -          สอบราคา หจก.เพชรรวมสาส์น มห/477,400.- หจก.เพชรรวมสาส์น มห/477,400.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 14/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

53 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 817,920.00  -          สอบราคา หจก.เสริมศักด์ิพานิชย์/817,920.- หจก.เสริมศักด์ิพานิชย/์817,920.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 16/2560 ลว. 16 มี.ค. 60

54 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 393,300.00  -          ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาส์น มห/393,300.- หจก.เพชรรวมสาส์น มห/393,300.- ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง 23/2560 ลว. 15 ก.พ. 60

55 ค่าวัสดุการเกษตร 166,000.00  -          ตกลงราคา นายสีลา ค ามุงคุณ/166,000.- นายสีลา ค ามุงคุณ/166,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 188/2560 ลว. 22 มี.ค. 60


