
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน เม.ย.61 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 180/2561 ลว. 30 ม.ีค. 61

2 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 82,500.00 -           เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/82,500.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/82,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 172/2561 ลว. 23 ม.ีค. 61

3 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถฟำร์มแทรกเตอร์ฟอร์ด 6640 9,350.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล แสงจันทร์คุ้ม/9,350.- นำยอรรถพล แสงจันทร์คุ้ม/9,350.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 174/2561 ลว. 27 มี.ค. 61

4 ค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพนัธุ์ 105,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยถนอม ค ำลือไชย/105,000.- นำยถนอม ค ำลือไชย/105,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 131/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

5 ค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพนัธุ์ 94,500.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก จงใจ/94,500.- นำยสมนึก จงใจ/94,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 132/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

6 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 171,000.00 -           เฉพำะเจำะจง บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./171,000.- บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./171,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 176/2561 ลว. 29 ม.ีค. 61

7 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 34,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/34,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/34,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 181/2561 ลว. 30 มี.ค . 61

8 ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - เดือน เม.ย.61 10,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 199/2561 ลว. 17 เม.ย. 61

9 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 14,875.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ /14,875.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ /14,875.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 191/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

10 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/15,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 177/2561 ลว. 29 ม.ีค. 61

11 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 170,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/170,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/170,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 190/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

12 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กง 7481 มห 8,608.15 -           เฉพำะเจำะจง บ.มิตซูมุกดำหำร มอเตอร์ส จก/8,608.15 บ.มิตซูมุกดำหำร มอเตอร์ส จก/8,608.15 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 154/2561 ลว. 12 มี.ค. 61

13 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 64,200.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/64,200.- นำยทองดี เทพโยธำ/64,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 192/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

14 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 49,800.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุดตำ คนหำญ/49,800.- นำยสุดตำ คนหำญ/49,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 201/2561 ลว.17  เม.ย. 61

15 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 76,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนผกำมำศพำณิชย์/76,000.- ร้ำนผกำมำศพำณิชย์/76,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 200/2561 ลว. 17 เม.ย. 61

16 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 40,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/40,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/40,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 206/2561 ลว. 20 เม.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
วันที่ 30 เมษายน 2561


