
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/20,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/20,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 270/2561 ลว. 31 ส.ค. 61

2 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำจุดเรียนรู้ 28,350.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยถนอม ค ำลือไชย/28,350.- นำยถนอม ค ำลือไชย/28,350.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 350/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

3 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กจ 6432 อบ 67,375.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ ยำงยนต์/67,375.- หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ ยำงยนต์/67,375.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 363/2561 ลว. 21 ส.ค. 61

4 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/20,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/20,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 378/2561 ลว. 10 ก.ย. 61

5 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 6,500.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค/6,500.- ร้ำนรวมโชค/6,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 308/2561 ลว. 3 ก.ค. 61

6 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 3,300.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์3,300.- ร้ำนดีไซน/์3,300.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 373/2561 ลว. 3 ก.ย. 61

7 ค่ำจ้ำงถำงปำ่ และตัดหญ้ำ 42,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยถนอม ค ำลือไชย/42,000.- นำยถนอม ค ำลือไชย/42,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 371/2561 ลว. 31 ส.ค. 61

8 ค่ำจ้ำงท ำบอร์ดศูนย์เรียนรู้ 9,100.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์9,100.- ร้ำนดีไซน/์9,100.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 374/2561 ลว. 3 ก.ย. 61

9 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กจ 6432 อบ 13,006.69 -           เฉพำะเจำะจง บ.พิจิตรเพชร มอเตอร์คำร์/13,006.69 บ.พิจิตรเพชร มอเตอร์คำร์/13,006.69 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 364/2561 ลว. 23 ส.ค. 61

10 ค่ำจ้ำงเหมำจัดหำกล้ำหญ้ำแฝก 24,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/24,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/24,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 345/2561 ลว. 3 ส.ค. 61

11
ค่ำจ้ำงเหมำจัดหำกล้ำหญ้ำแฝกและ
น ำไปปลูกพร้อมดูแล

168,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/168,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/168,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 343/2561 ลว. 3 ส.ค. 61

12
ค่ำจ้ำงเหมำจัดหำกล้ำหญ้ำแฝกและ
น ำไปปลูกพร้อมดูแล

144,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/144,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/144,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 346/2561 ลว. 6 ส.ค. 61

13 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กข 7567 มห 770.40 -           เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/770.40 บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/770.40 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 381/2561 ลว. 17 ก.ย. 61

14 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กข 1470 มห 1,102.10 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ภำคอิสำณอุบลตังปัก1,102.10 หจก.ภำคอิสำณอุบลตังปัก1,102.10 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 334/2561 ลว. 26 ก.ค. 61

15
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลง
ขยำยพนัธุ์

31,500.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยถนอม ค ำลือไชย/31,500.- นำยถนอม ค ำลือไชย/31,500.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 350/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
วันที่ 30 กันยายน 2561
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16
ค่ำวสัดุก่อสร้ำงเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ทำสีอำคำรส ำนักงำน

83,577.70 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกดำหำรชตัเตอร์/83,577.70 ร้ำนมุกดำหำรชตัเตอร์/83,577.70 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 382/2561 ลว. 17 ก.ย. 61

17 ค่ำจ้ำงเหมำท ำปำ้ย 22,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์22,000.- ร้ำนดีไซน/์22,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 380/2561 ลว. 17 ก.ย. 61

18 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กง 7481 มห 4,832.12 -           เฉพำะเจำะจง บ.มติซูบชิิ มอเตอร์ส จก/4,832.12 บ.มติซูบชิิ มอเตอร์ส จก/4,832.12 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 332/2561 ลว. 24 ก.ย. 61

19 ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงทำสีอำคำรส ำนักงำน 48,496.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงศักด์ิ บญุมำอุด/48,496.- นำยเกรียงศักด์ิ บญุมำอุด/48,496.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 385/2561 ลว. 21 ก.ย. 61

20 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 9,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 304/61 ลว. 29 มิ.ย.61


