
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน - เดือน พ.ค.61 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 216/2561 ลว. 30 เม.ย. 61

2 ค่ำจ้ำงเหมำไถพรวนพื้นที่ 25,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ /25,000.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ /25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 204/2561 ลว. 18 เม.ย. 61

3 ค่ำจ้ำงเหมำขุดหลุมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 125,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุดตำ คนหำญ/125,000.- นำยสุดตำ คนหำญ/125,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 143/2561 ลว. 20 เม.ย. 61

4 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 25,200.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/25,200.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/25,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 213/2561 ลว. 26 เม.ย. 61

5 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 50,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุดตำ คนหำญ/50,000.- นำยสุดตำ คนหำญ/50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 214/2561 ลว. 26 เม.ย. 61

6 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 15,323.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค/15,323.- ร้ำนรวมโชค/15,323.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 84/2561 ลว. 23 ม.ค 61

7
ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝกจำก
แปลงขยำยพนัธุพ์ร้อมขนส่งและดูแล
หญ้ำแฝกในแปลงเพำะช ำ

50,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/50,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/50,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงที ่210 /2561 ลว. 25 เม.ย. 61

8 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 9,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- รำคำเหมำะสม กษ 0811.12/52 ลว. 8 ม.ค. 61

9 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 441,900.00 -           เฉพำะเจำะจง บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./441,900.- บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./441,900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 241/2561 ลว. 10 พ.ค. 61

10
ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝกจำก
แปลงขยำยพนัธุพ์ร้อมขนส่งและดูแล
หญ้ำแฝกในแปลงเพำะช ำ

50,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/50,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/50,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงที ่210 /2561 ลว. 25 เม.ย. 61

11 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 2,400.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์2,400.- ร้ำนดีไซน/์2,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 228/2561 ลว. 3 พ.ค. 61

12 ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน - เดือน พ.ค.61 10,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 246/2561 ลว. 17 พ.ค. 61

13 ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,780.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.อีซ่ีคอมพวิเทค มห./4,780.- หจก.อีซ่ีคอมพวิเทค มห./4,780.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 247/2561 ลว. 17 พ.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14
ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝกจำก
แปลงขยำยพนัธุพ์ร้อมขนส่งไปยังพื้นที่
ปลูก

120,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก จงใจ/120,000.- นำยสมนึก จงใจ/120,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 229/2561 ลว. 3 พ.ค. 61

15
ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝกจำก
แปลงขยำยพนัธุพ์ร้อมขนส่งไปยังพื้นที่
ปลูก

105,000.00 -           เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/105,000.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/105,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 230/2561 ลว. 3 พ.ค. 61

16
ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝกจำก
แปลงขยำยพนัธุพ์ร้อมขนส่งไปยังพื้นที่
ปลูก

105,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/105,000.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/105,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 231/2561 ลว. 3 พ.ค. 61


