
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ม.ีค.61 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 129/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

2 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กข 7567 มห 4,611.23 -           เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/4,611.23 บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/4,611.23 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 128/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

3 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กข 1031 มห 1,527.96 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ภำคอิสำณอุบลตังปัก/1,527.96 หจก.ภำคอิสำณอุบลตังปัก/1,527.96 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 86/2561 ลว. 24 ม.ค. 61

4 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กค 4842 มห 6,187.81 -           เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/6,187.81 บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/6,187.81 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 124/2561 ลว. 22 ก.พ. 61

5 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 12,800.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์12,800.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์12,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 130/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

6 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 17,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์17,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์17,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 140/2561 ลว. 5 ม.ีค. 61

7 ค่ำจ้ำงผลิตปุ๋ยหมักและจ้ำงผลิตน้ ำหมัก 18,240.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/18,240.- นำยทองดี เทพโยธำ/18,240.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 141/2561 ลว. 5 ม.ีค. 61

8 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก 85,050.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก จงใจ/85,050.- นำยสมนึก จงใจ/85,050.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 132/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

9 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก 94,500.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยถนอม ค ำลือไชย/94,500.- นำยถนอม ค ำลือไชย/94,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 131/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

10 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ บต 1265 มห 3,385.48 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ภำคอสิำณอบุลตังปงั/3,385.48 หจก.ภำคอสิำณอบุลตังปงั/3,385.48 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 100/2561 ลว. 2 ก.พ. 61

11 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 153,000.00 -           เฉพำะเจำะจง บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./153,000.- บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./153,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 152/2561 ลว. 12 ม.ีค. 61

12 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 107,700.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/107,700.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/107,700.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 164/2561 ลว. 19 ม.ีค. 61

13 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 104,400.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/140,400.- นำยทองดี เทพโยธำ/140,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 170/2561 ลว. 21 ม.ีค. 61

14 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 196,400.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/196,400.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/196,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 165/2561 ลว. 19 ม.ีค. 61

15 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝก 105,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/105,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/105,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 105/2561 ลว. 6 ก.พ. 61

16 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝก 21,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/21,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/21,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 106/2561 ลว. 6 ก.พ. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
วันที่ 31 มีนาคม 2561


