
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 277/2561 ลว. 18 ม.ิย. 61

2 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 75,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/75,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/75,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 279/2561 ลว. 20 ม.ิย. 61

3 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 25,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 283/2561 ลว. 20 ม.ิย. 61

4 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 25,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 282/2561 ลว. 20 ม.ิย. 61

5 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 25,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 284/2561 ลว. 20 ม.ิย. 61

6 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 50,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/50,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 287/2561 ลว. 21 ม.ิย. 61

7 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 25,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 2882561 ลว. 21 ม.ิย. 61

8 ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ก.ค. 61 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 302/2561 ลว. 29 ม.ิย. 61

9 ค่ำวสัดุกำรไฟฟำ้ 3,263.50 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกดำหำรชัตเตอร์/3,263.50 ร้ำนมุกดำหำรชัตเตอร์/3,263.50 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 296/2561 ลว. 26 ม.ิย. 61

10 ค่ำวสัดุประปำ 3,198.23 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกดำหำรชัตเตอร์/3,198.23 ร้ำนมุกดำหำรชัตเตอร์/3,198.23 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 297/2561 ลว. 26 ม.ิย. 61

11 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 50,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/50,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 289/2561 ลว. 21 ม.ิย. 61

12 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 25,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 290/2561 ลว. 21 ม.ิย. 61

13 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 45,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/45,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/45,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 291/2561 ลว. 22 ม.ิย. 61

14 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 292/2561 ลว. 22 ม.ิย. 61

15 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 50,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/50,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 293/2561 ลว. 22 ม.ิย. 61

16 ค่ำปำ้ยไวนิล 700.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์700.- ร้ำนดีไซน/์700.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 309/2561 ลว. 4 ก.ค. 61

17 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 25,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 294/2561 ลว. 25 ม.ิย. 61

18 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 25,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 298/2561 ลว. 26 ม.ิย. 61

19 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 90,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/90,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/90,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 299/2561 ลว. 28 ม.ิย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

20 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/30,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/30,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 300/2561 ลว. 28 ม.ิย. 61

21 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 45,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/45,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/45,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 301/2561 ลว. 28 ม.ิย. 61

22 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กง 7481 มห 25,600.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ธรุกิจยำงยนต์ มห/25,600.- หจก.ธรุกิจยำงยนต์ มห/25,600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 310/2561 ลว. 4 ก.ค. 61

23 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 303/2561 ลว. 29 ม.ิย. 61

24 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 13,800.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค/13,800.- ร้ำนรวมโชค/13,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 311/2561 ลว. 4 ก.ค. 61

25 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมหญ้ำแฝก 160,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก จงใจ/160,000.- นำยสมนึก จงใจ/160,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 229/2561 ลว. 3 พ.ค. 61

26 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมหญ้ำแฝก 140,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยถนอม ค ำลือไชย/140,000.- นำยถนอม ค ำลือไชย/140,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 239/2561 ลว. 9 พ.ค. 61

27 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมหญ้ำแฝก 140,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยค ำผุ่น ค ำลือไชย/140,000.- นำยค ำผุ่น ค ำลือไชย/140,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 237/2561 ลว. 9 พ.ค. 61

28 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมหญ้ำแฝก 120,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก จงใจ/120,000.- นำยสมนึก จงใจ/120,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 240/2561 ลว. 9 พ.ค. 61

29 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมหญ้ำแฝก 140,000.00 -           เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/140,000.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/140,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 230/2561 ลว. 9 พ.ค. 61

30 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมหญ้ำแฝก 140,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/140,000.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/140,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 231/2561 ลว. 9 พ.ค. 61

31 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 45,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/45,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/45,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 306/2561 ลว. 3 ก.ค. 61

32 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 90,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/90,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/90,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 305/2561 ลว. 3 ก.ค. 61

33 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 45,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/45,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/45,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 312/2561 ลว. 5 ก.ค. 61

34 ค่ำวสัดุ 3,900.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์3,900.- ร้ำนดีไซน/์3,900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 317/2561 ลว. 11 ก.ค. 62

35 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 90,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/90,000.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/90,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 313/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

36 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/30,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/30,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 314/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

37 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 315/2561 ลว. 9 ก.ค. 61

38 ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ก.ค. 61 10,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 326/2561 ลว. 16 ก.ค. 61

39 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 318/2561 ลว. 11 ก.ค. 61

40 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 45,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/45,000.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/45,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 319/2561 ลว. 11 ก.ค. 61

41 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/30,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/30,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 316/2561 ลว. 9 ก.ค. 61

42 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 45,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/45,000.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/45,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 320/2561 ลว. 11 ก.ค. 61

43 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 321/2561 ลว. 11 ก.ค. 61

44 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 225,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/225,000.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/225,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 322/2561 ลว. 12 ก.ค. 61

45 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 324/2561 ลว. 12 ก.ค. 61
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46 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/30,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/30,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 323/2561 ลว. 12 ก.ค. 61

47 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 9,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- รำคำเหมำะสม กษ.0811.12/1263 ลว. 20 ก.ค. 61

48 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กข 7567 มห 11,483.24 -           เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/11,483.24 บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/11,483.24 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 326/2561 ลว. 13 ก.ค. 61

49 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กข 1031 มห 12,437.15 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ภำคอสิำณอบุลตังปกั/12,437.15 หจก.ภำคอสิำณอบุลตังปกั/12,437.15 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 327/2561 ลว. 16 ก.ค. 61

50 ค่ำจ้ำงเหมำท ำปำ้ย 500.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์500.- ร้ำนดีไซน/์500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 332/2561 ลว. 23 ก.ค. 61


