
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงที่ในการซื้อ

หรือจาง

1 คาวัสดุการเกษตร 68,640.00      -      ตกลงราคา นายประดิษฐ โสดา/68,640.- นายประดิษฐ โสดา/68,640.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 109/2562 ลว. 16 พ.ค. 62

2 คาจางเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก 27,027.00      -      ตกลงราคา น.ส.สายฝน แกวศรีนวม/27,027.- น.ส.สายฝน แกวศรีนวม/27,027.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 157/2562 ลว. 30 เม.ย. 62

3 คาวัสดุการเกษตร 149,600.00    -      ตกลงราคา หจก.ภูมิสวัสดิ์/149,600.- หจก.ภูมิสวัสดิ์/149,600.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 191/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

4 คาวัสดุการเกษตร 91,800.00      -      ตกลงราคา หจก.ภูมิสวัสดิ์/91,800.- หจก.ภูมิสวัสดิ์/91,800.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 196/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

5 คาวัสดุการเกษตร 440,550.00    -      ตกลงราคา บ. เกา- หาโปร จํากัด/440,550.- บ. เกา- หาโปร จํากัด/440,550.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 200/2562 ลว. 22 พ.ค. 62

6 คาวัสดุการเกษตร 101,656.42    -      ตกลงราคา รานมุกดาหารชัดเตอร/101,656.42 รานมุกดาหารชัดเตอร/101,656.42 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 206/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

7 คาเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย.62 13,000.00      -      ตกลงราคา หจก.นพผดุง บริการ/13,000.- หจก.นพผดุง บริการ/13,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 208/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

8 คาจางเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก 33,763.50      -      ตกลงราคา นางขจร พาลึก/33,763.50 นางขจร พาลึก/33,763.50 ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 159/2562 ลว.30 เม.ย. 62

9 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝก 120,000.00    -      ตกลงราคา นายสมนึก จงใจ/120,000.- นายสมนึก จงใจ/120,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 172/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

10 คาจางเหมาถางปาและตัดหญา 42,000.00      -      ตกลงราคา นายวีรยุทธ คําลือไชย/42,000.- นายวีรยุทธ คําลือไชย/42,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 207/2562 

11 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝก 50,000.00      -      ตกลงราคา นางคําฝุน คําลือไชย/50,000.- นางคาํฝุน คําลือไชย/50,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 149/2562 ลว. 12 เม.ย. 62

12 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝก 105,000.00    -      ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ/105,000.- นายสุพรรณ ฉลองคุณ/105,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 171/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

13 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝก 105,000.00    -      ตกลงราคา น.ส.สายฝน แกวศรีนวม/105,000.- น.ส.สายฝน แกวศรีนวม/105,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 170/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

14 คาจางเหมาทําปาย 1,200.00        -      ตกลงราคา บ.อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด/1,200.- บ.อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด/1,200.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 202/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

15 คาจางเหมาทําปาย 500.00           -      ตกลงราคา บ.อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด/500.- บ.อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด/500.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 203/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

16 คาจางเหมาซอมรถยนต กจ-6432 1,134.20        -      ตกลงราคา หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปก)/1,134.20 หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปก)/1,134.20 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 96/2562 ลว. 14 ก.พ. 62

17 คาจางเหมาซอมรถยนต กข-1031 3,259.22        -      ตกลงราคา หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปก)/3,259.22 หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปก)/3,259.22 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 25/2562 ลว. 14 พ.ย. 61

18 คาจางเหมาทําปาย 9,500.00        -      ตกลงราคา บ.อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด/9,500.-บ.อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด/9,500.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 205/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

19 คาจางเหมาซอมบํารุงรถแทรกเตอร 13,000.00      -      ตกลงราคา นายอรรถพล แสงจันทรคุม/13,000.- นายอรรถพล แสงจันทรคุม/13,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 167/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62

20 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝก 50,000.00      -      ตกลงราคา นางคําฝุน คําลือไชย/50,000.- นางคาํฝุน คําลือไชย/50,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 149/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

21 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝก 37,485.00      -      ตกลงราคา นายขจร พาลึก/37,485.- นายขจร พาลึก/37,485.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 159/2562 ลว. 30 เม.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

วันที่ 30 มิถุนายน 2562
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22 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝก 44,940.00      -      ตกลงราคา นายบรรจง คําลือไชย/44,940.- นายบรรจง คําลือไชย/44,940.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 156/2562 ลว. 30 เม.ย. 62

23 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝก 30,030.00      -      ตกลงราคา น.ส.สายฝน แกวศรีนวม/30,030.- น.ส.สายฝน แกวศรีนวม/30,030.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 157/2562 ลว. 30 เม.ย. 62

24 คาวัสดุการเกษตร 34,000.00      -      ตกลงราคา น.ส.สายฝน แกวศรีนวม/34,000.- น.ส.สายฝน แกวศรีนวม/34,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 218/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

25 คาวัสดุการเกษตร 76,560.00      -      ตกลงราคา รานผกามาศพาณิชย/76,560.- รานผกามาศพาณิชย/76,560.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 214/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

26 คาวัสดุการเกษตร 23,640.00      -      ตกลงราคา รานพาประเสริฐพาณิชย/23,640.- รานพาประเสริฐพาณิชย/23,640.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 213/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

27 คาจางเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ กค-4842 3,407.00        -      ตกลงราคา รานจิตรอาหลั่ยยนต/3,407.- รานจิตรอาหลั่ยยนต/3,407.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 224/2562 ลว. 19 มิ.ย. 62

28 คาจางเหมาทําปาย 1,420.00        -      ตกลงราคา บ.อินโดบานนา แอนด สตูดิโอ จํากัด/1,420.-บ.อินโดบานนา แอนด สตูดิโอ จํากัด/1,420.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 225/2562 ลว. 19 มิ.ย. 62

29 คาจางเหมาทําปาย 700.00           -      ตกลงราคา บ.อินโดบานนา แอนด สตูดิโอ จํากัด/700.- บ.อินโดบานนา แอนด สตูดิโอ จํากัด/700.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 211/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62


