
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ส.ค. 61 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 338/2561 ลว.31 ก.ค. 61

2 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กข 1470 มห 22,911.91 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ภำคอสิำณอบุลตังปกั/22,911.91 หจก.ภำคอสิำณอบุลตังปกั/22,911.91 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 329/2561 ลว. 17 ก.ค. 61

3 ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหนอ่หญ้ำแฝกพร้อมขนส่ง 8,750.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/8,750.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/8,750.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 339/2561 ลว. 1 ส.ค. 61

4 ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ส.ค. 61 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 357/2561 ลว. 15 ส.ค. 61

5 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 10,800.00 -           เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/10,800.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/10,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 352/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

6 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 68,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/68,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/68,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 351/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

7 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 163,020.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/163,020.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/163,020.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 353/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

8 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 102,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/102,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/102,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 354/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

9 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 132,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอุทศิ พชืศิลำ/132,000.- นำยอุทศิ พชืศิลำ/132,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 355/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

10 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 2,500.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์2,500.- ร้ำนดีไซน/์2,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 344/2561 ลว. 3 ส.ค. 61

11 ค่ำวสัดุกำรไฟฟำ้ 14,616.20 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกดำหำรชตัเตอร์/14,616.20 ร้ำนมุกดำหำรชตัเตอร์/14,616.20 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 356/2561 ลว.10 ส.ค. 61

12 ค่ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ 3,800.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์3,800.- ร้ำนดีไซน/์3,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 358/2561 ลว. 15 ส.ค. 61

13 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ บต 1265 มห 10,966.97 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ภำคอสิำณอบุลตังปกั/10,966.97 หจก.ภำคอสิำณอบุลตังปกั/10,966.97 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 334/2561 ลว. 26 ก.ค. 61

14 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กข 1470 มห 1,102.10 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ภำคอิสำณอุบลตังปัก1,102.10 หจก.ภำคอิสำณอุบลตังปัก1,102.10 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 335/2561 ลว. 26 ก.ค. 61

15 ค่ำวสัดุประปำ 14,680.40 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกดำหำรชตัเตอร์/14,680.40 ร้ำนมุกดำหำรชตัเตอร์/14,680.40 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 362/2561 ลว. 21 ส.ค. 61

16 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 170,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ภมูิสวสัด์ิ/170,000.- หจก.ภมูิสวสัด์ิ/170,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 359/2561 ลว. 20 ส.ค. 61

17 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 204,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ภมูิสวสัด์ิ/204,000.- หจก.ภมูิสวสัด์ิ/204,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 360/2561 ลว. 20 ส.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
วันที่ 31 สิงหาคม 2561


