
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุการเกษตร 152,000.00 -          ตกลงราคา น.ส.สายฝนแก้วศรีนวม/152,000.- น.ส.สายฝนแก้วศรีนวม/152,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 189/2560 ลว. 22 มี.ค. 60

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน เม.ย. 60 15,000.00    -          ตกลงราคา บริษัท นพผดุงพัฒนา จ ากัด/15,000.- บริษัท นพผดุงพัฒนา จ ากัด/15,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 199/2560 ลว. 31 มี.ค. 60

3 ค่าซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร 28,800.00 -          ตกลงราคา ร้านจักรวาล/28,800.- ร้านจักรวาล/28,800.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 184/2560 ลว. 21 มี.ค. 60

4 ค่าจ้างเหมาผลิตน้ าหมัก 8,000.00      -          ตกลงราคา นายสุดตา คนหาญ/8,000.- นายสุดตา คนหาญ/8,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 180/2560 ลว. 21 มี.ค. 60

5 ค่าวัสดุการเกษตร 152,000.00 -          ตกลงราคา น.ส.สายฝนแก้วศรีนวม/152,000.- น.ส.สายฝนแก้วศรีนวม/152,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 190/2560 ลว. 22 มี.ค. 60

6 ค่าจ้างเหมาผลิตน้ าหมัก 8,000.00      -          ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ/8,000.- นายสุพรรณ ฉลองคุณ/8,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 183/2560 ลว. 21 มี.ค. 60

7 ค่าจ้างเหมาผลิตน้ าหมัก 8,000.00      -          ตกลงราคา นายสุดตา คนหาญ/8,000.- นายสุดตา คนหาญ/8,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 195/2560 ลว. 30 มี.ค. 60

8 ค่าจ้างเหมาผลิตน้ าหมัก 8,000.00      -          ตกลงราคา นายประดิษฐ์ โสดา/8,000.- นายประดิษฐ์ โสดา/8,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 197/2560 ลว. 30 มี.ค. 60

9 ค่าจ้างเหมาผลิตน้ าหมัก 8,000.00      -          ตกลงราคา นายสุดตา คนหาญ/8,000.- นายสุดตา คนหาญ/8,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 196/2560 ลว. 30 มี.ค. 60

10 ค่าจ้างเหมาผลิตน้ าหมัก 8,000.00      -          ตกลงราคา นายทองดี เทพโยธา/8,000.- นายทองดี เทพโยธา/8,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 194/2560 ลว. 30 มี.ค. 60

11 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน เม.ย. 60 10,000.00    -          ตกลงราคา หจก.นพผดุงบริการ มุกดาหาร/10,000.- หจก.นพผดุงบริการ มุกดาหาร/10,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 208/2560 ลว. 10 เม.ย. 60

12 ค่าจ้างเหมาขุดแยกหน่อหญ้าแฝก 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 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรถยนต์ กจ 6432 อบ 1,199.47      -          ตกลงราคา หจก.ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)/1,199.47 หจก.ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)/1,199.47 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 115/2560 ลว. 1 ก.พ.60

14 ค่าวัสดุการเกษตร 50,850.00 -          ตกลงราคา นายสมนึก จงใจ/50,850.- นายสมนึก จงใจ/50,850.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 209/2560 ลว. 10 เม.ย. 60

15 ค่าวัสดุการเกษตร 42,750.00    -          ตกลงราคา น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/42,750.- น.ส.สายฝน แก้วศรีนวม/42,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 210/2560 ลว. 10 เม.ย. 60

16 ค่าวัสดุการเกษตร 99,750.00    -          ตกลงราคา ร้านพาประเสริฐพาณิชย์/99,750.- ร้านพาประเสริฐพาณิชย/์99,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 207/2560 ลว. 10 เม.ย. 60

17 ค่าวัสดุการเกษตร 96,600.00    -          ตกลงราคา ร้านผกามาศพานิชย์/96,600.- ร้านผกามาศพานิชย/์96,600.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 214/2560 ลว. 12 เม.ย. 60

18 ค่าวัสดุการเกษตร 118,650.00  -          ตกลงราคา ร้านผกามาศพานิชย์/118,650.- ร้านผกามาศพานิชย/์118,650.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 211/2560 ลว. 11 เม.ย. 60

19 ค่าวัสดุการเกษตร 41,400.00    -          ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ/41,400.- นายสุพรรณ ฉลองคุณ/41,400.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 215/2560 ลว. 12 เม.ย. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน

สถานีพัฒนาที่ดนิมุกดาหาร

วันที่ 30 เมษายน 2560


