
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงที่ในการซื้อ

หรือจาง

1 คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง 13,000.00      -    ตกลงราคา หจก.นพดุงบริการ(มุกดาหาร)/13,000.- หจก.นพดุงบริการ(มุกดาหาร)/13,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 237/2562 ลว. 28 ม.ิย. 62

2
คาจางเหมาซอมบํารุงรถยนต ทะเบียน กง-7481

 มห.
4,922.00        -    ตกลงราคา บริษัทมิตซูมุกดาหาร มอเตอร จํากัด /4,922.- บริษัทมิตซูมุกดาหาร มอเตอร จํากัด /4,922.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 193/2562 ลว. 19 ม.ิย. 62

3 คาวัสดุการเกษตร 103,500.00    -    ตกลงราคา นายประดิษฐ  โสดา /103,500.- นายประดิษฐ  โสดา /103,500.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 233/2562 ลว. 26 ม.ิย. 62

4 คาวัสดุน้ําหมักชีวภาพ 55,770.00      -    ตกลงราคา นายประดิษฐ  โสดา /55,770.- นายประดิษฐ  โสดา /55,770.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 234/2562 ลว. 27 ม.ิย. 62

5 คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 15,310.00      -    ตกลงราคา หจก.นพดุงบริการ(มุกดาหาร)/15,310.- หจก.นพดุงบริการ(มุกดาหาร)/15,310.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 240/2562 ลว. 1 ก.ค. 62

6 คาจางปลูกแฝก 700,000 กลา 175,000.00    -    ตกลงราคา น.ส. สายฝน  แกวศรนีวม/175,000.- น.ส. สายฝน  แกวศรนีวม/175,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 170/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

7 คาจางปลูกแฝก 700,000 กลา 175,000.00    -    ตกลงราคา นายสุพรรณ  ฉลองคุณ/175,000.- นายสุพรรณ  ฉลองคุณ/175,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 171/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

8 คาจางปลูกแฝก 800,000 กลา 200,000.00    -    ตกลงราคา นายสมนึก  จงใจ/200,000.- นายสมนึก  จงใจ/200,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 172/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

9 คาวัสดุการเกษตร 163,200.00    -    ตกลงราคา นายสีลา  คํามุงคุณ/163,200.- นายสีลา  คํามุงคุณ/163,200.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 235/2562 ลว. 23 ม.ิย. 62

10 คาวัสดุการเกษตร 79,200.00      -    ตกลงราคา รานพาประเสริฐพานิชย/79,200.- รานพาประเสริฐพานิชย/79,200.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 238/2562 ลว. 28 ม.ิย. 62

11 คาวัสดุการเกษตร 16,000.00      -    ตกลงราคา นายประดิษฐ  โสดา/16,000.- นายประดิษฐ  โสดา/16,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 236/2562 ลว. 28 ม.ิย. 62

12 คาจางเหมาทําจุดบริการกลาพันธุหญาแฝก 7,000.00        -    ตกลงราคา นายคิด  โสดา/7,000.- นายคิด  โสดา/7,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 247/2562 ลว. 4 ก.ค. 62

13 คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธวันดินโลก 2,880.00        -    ตกลงราคา รานโฟกัส สตดิูโอ/2,880.- รานโฟกัส สตูดิโอ/2,880.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 231/2562 ลว. 25 ม.ิย. 62

14 คาจางเหมาไถกลบตอซัง 20,000.00      -    ตกลงราคา น.ส. สายฝน  แกวศรนีวม/20,000.- น.ส. สายฝน  แกวศรนีวม/20,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 245/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

15 คาจางเหมาไถกลบตอซัง 30,000.00      -    ตกลงราคา นายสีลา  คํามุงคุณ/30,000.- นายสีลา  คํามุงคุณ/30,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 241/2562 ลว. 1 ก.ค. 62

16 คาวัสดุสํานักงาน 8,156.00        -    ตกลงราคา รานรวมโชค/8,156.- รานรวมโชค/8,156.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 228/2562 ลว. 20 ม.ิย. 62

17 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝกพรอมขนสงไปยังพ้ืนที่ 45,000.00      -    ตกลงราคา นางบรรจง  คําลือไชย/45,000.- นางบรรจง  คําลือไชย/45,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 226/2562 ลว. 19 ม.ิย. 62

18 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝกพรอมขนสงไปยังพ้ืนที่ 30,000.00      -    ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แกวศรนีวม/30,000.- น.ส.สายฝน  แกวศรนีวม/30,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 227/2562 ลว. 19 ม.ิย. 62

19 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝก 25,000.00      -    ตกลงราคา นายขจร  พาลึก/25,000.- นายขจร  พาลึก/25,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 228/2562 ลว. 20 ม.ิย. 62

20 คาจางเหมาขุดพื้นที่เก็บกักน้ําของเกษตรกร 88,410.00      -    ตกลงราคา หจก.เสรมิศักดิ์พานิชย/88,410.- หจก.เสรมิศักดิ์พานิชย/88,410.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 248/2562 ลว. 5 ก.ค. 62

21 คาจางเหมาปลูกแฝก 75,000.00      -    ตกลงราคา นางบรรจง  คําลือไชย/75,000.- นางบรรจง  คําลือไชย/75,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 226/2562 ลว. 19 ม.ิย. 62

22 คาจางเหมาปลูกแฝก 50,000.00      -    ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แกวศรนีวม/50,000.- น.ส.สายฝน  แกวศรนีวม/50,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 227/2562 ลว. 19 ม.ิย. 62

23 คาจางเหมาทําปาย 4,800.00        -    ตกลงราคา รานโฟกัส สตดิูโอ/4,800.- รานโฟกัส สตูดิโอ/4,800.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 251/2562 ลว. 9 ก.ค. 62

24 คาจางเหมาซอมแซม ตูไฟบอกทางสถานีฯ 2,800.00        -    ตกลงราคา รานโฟกัส สตดิูโอ/2,800.- รานโฟกัส สตูดิโอ/2,800.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 252/2562 ลว. 9 ก.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562


