
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำจ้ำงเหมำผลิตและเผยแพร่สำรคดี/สกุ๊ปข่ำว   260,000.00 -           เฉพำะเจำะจง บ.ฟำร์ม แชนแนล (ประเทศไทย) จก./260,000.- บ.ฟำร์ม แชนแนล (ประเทศไทย) จก./260,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำจำ้ง 27/2561 ลว. 22 ม.ค. 61

2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/30,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/30,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 39/2561 ลว. 27 ธ.ค. 60

3 ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ม.ค.61 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 40/2561 ลว. 27 ธ.ค. 60

4 ค่ำจ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 40,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.คล่องดีคำร์เร็นจ ์แอนด์ ทัวร์/40,000.- หจก.คล่องดีคำร์เร็นจ ์แอนด์ ทัวร์/40,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 38/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 9,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- รำคำเหมำะสม กษ 0811.12/52 ลว. 2 ต.ค.60

6 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 1,300.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์1,300.- ร้ำนดีไซน/์1,300.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 37/2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

7 ค่ำซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,780.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.อีซ่ีคอมพวิเทค มห./4,780.- หจก.อีซ่ีคอมพวิเทค มห./4,780.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 56/2561 ลว. 3 ม.ค. 61

8 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 1,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์1,000.- ร้ำนดีไซน/์1,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 54/2561 ลว. 3 ม.ค. 61

9 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 1,300.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์1,300.- ร้ำนดีไซน/์1,300.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 38/2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

10 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 170,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/170,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/170,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 64/2561 ลว. 5 ม.ค. 61

11 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 92,910.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/92,910.- นำยทองดี เทพโยธำ/92,910.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 58/2561 ลว. 5 ม.ค. 61

12 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 108,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/108,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/108,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 65/2561 ลว. 5 ม.ค. 61

13 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 5,900.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/5,900.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/5,900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 66/2561 ลว. 8 ม.ค. 61

14 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 107,580.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยยศ คนหำญ/107,580.- นำยยศ คนหำญ/107,580.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 67/2561 ลว. 8 ม.ค. 61

15 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 8,400.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/8,400.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/8,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 68/2561 ลว. 9 ม.ค. 61

16 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 14,875.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/14,875.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/14,875.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 69/2561 ลว. 11 ม.ค. 61

17 ค่ำจ้ำงไถพรวนพื้นที่เพื่อปลูกปุ๋ยพชืสด 25,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/25,000.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 71/2561 ลว. 11 ม.ค. 61

18 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 92,910.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุดตำ คนหำญ/92,910.- นำยสุดตำ คนหำญ/92,910.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 70/2561 ลว. 11 ม.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
วันที่ 31 มกราคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

19 ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ม.ค.61 10,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 85/2561 ลว. 23 ม.ค. 61

20 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 198,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/198,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/198,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 81/2561 ลว. 18 ม.ค. 61

21 ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงฐำนข้อมูล 61,040.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์61,040.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์61,040.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 72/2561 ลว. 11 ม.ค. 61

22 ค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพนัธุ์ 147,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/147,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/147,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 23/2561 ลว. 13 พ.ย.60

23 ค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพนัธุ์ 105,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/105,000.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/105,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 26/2561 ลว. 13 พ.ย.60

24 ค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพนัธุ์ 120,750.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก จงใจ/120,750.- นำยสมนึก จงใจ/120,750.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 24/2561 ลว. 13 พ.ย.60

25 ค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพนัธุ์ 105,000.00 -           เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/105,000.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/105,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลง 25/2561 ลว. 13 พ.ย.60


