
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ    หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงที่ในการซื้อ

หรือจาง

1 คาวัสดุการเกษตร 78,000.00      - ตกลงราคา นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 78,000.- นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 78,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 258/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

2 คาวัสดุการเกษตร 112,200.00    - ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แกวศรีนวม 112,200.- น.ส.สายฝน  แกวศรีนวม 112,200.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 259/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

3 คาเชาเครื่องถายเอกสาร เดือน เม.ย.-ม.ิย.62 9,000.00        - ตกลงราคา รานอารยะโอเอ 9,000.- รานอารยะโอเอ 9,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 133/2562 ลว. 29 ม.ีค. 62

4 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,000.00      - ตกลงราคา หจก.นพดุงบริการ 13,000.- หจก.นพดุงบริการ 13,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 270/2562 ลว. 31 ก.ค. 62

5 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝก 37,500.00      - ตกลงราคา นางขจร  พาลึก 37,500.- นางขจร  พาลึก 37,500.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 228/2562 ลว. 20 ม.ิย. 62

6 คาวัสดุการเกษตร 238,000.00    - ตกลงราคา นางขจร  พาลึก 238,000.- นางขจร  พาลึก 238,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 264/2562 ลว. 26 ก.ค. 62

7 คาจางเหมาทําปาย 340.00           - ตกลงราคา บริษัท อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด 340.- บริษัท อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด 340.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 232/2562 ลว. 26 ม.ิย. 62

8 คาจางเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต กข-7567 มห. 3,200.00        - ตกลงราคา รานจิตรอาหลั่ยยนต 3,200.- รานจิตรอาหลั่ยยนต 3,200.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 255/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

9 คาจางเหมาทําปาย 1,430.00        - ตกลงราคา บริษัท อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด 1,430.- บริษัท อินโดบานนา แอนดสตูดิโอ จํากัด 1,430.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 269/2562 ลว. 30 ก.ค. 62

10 คาจางเหมาซอมบํารุงรถยนต กข-7567 มห. 3,246.38        - ตกลงราคา บริษัท โตโยตา มุกดาหาร 3,246.38 บริษัท โตโยตา มุกดาหาร 3,246.38 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 262/2562 ลว. 26 ก.ค. 62

11 คาซื้อพันธุกลาหญาแฝก 50,000.00      - ตกลงราคา นางขจร  พาลึก 50,000.- นางขจร  พาลึก 50,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 265/2562 ลว. 30 ก.ค. 62

12 คาจางเหมาดูแลรักษาและปลูกซอมหญาแฝก 60,000.00      - ตกลงราคา นางบรรจง  คําลือไชย 60,000.- นางบรรจง  คําลือไชย 60,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 226/2562 ลว. 19 ม.ิย. 62

13 คาจางเหมาดูแลรักษาและปลูกซอมหญาแฝก 40,000.00      - ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แกวศรีนวม 40,000.- น.ส.สายฝน  แกวศรีนวม 40,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 227/2562 ลว. 19 ม.ิย. 62

14 คาวัสดุการเกษตร 102,000.00    - ตกลงราคา นางขจร พาลึก 102,000.- นางขจร พาลึก 102,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 267/2562 ลว. 30 ก.ค. 62

15 คาวัสดุการเกษตร 425,000.00    - ตกลงราคา นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 425,000.- นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 425,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 271/2562 ลว. 31 ก.ค. 62

16 คาวัสดุการเกษตร 484,500.00    - ตกลงราคา นายสีลา  คํามุงคุณ 484,500.- นายสีลา  คํามุงคุณ 484,500.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 279/2562 ลว. 1 ส.ค. 62

17 คาจางเหมาดูแลรักษาและปลูกซอมหญาแฝก 140,000.00    - ตกลงราคา นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 140,000.- นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 140,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 171/2562 ลว. 7  พ.ค. 62

18 คาจางเหมาดูแลรักษาและปลูกซอมหญาแฝก 160,000.00    - ตกลงราคา นายสมนึก  จงใจ 160,000.- นายสมนึก  จงใจ 160,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 172/2562 ลว. 7  พ.ค. 62

19 คาจางเหมาดูแลรักษาและปลูกซอมหญาแฝก 140,000.00    - ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แกวศรีนวม 140,000.- น.ส.สายฝน  แกวศรีนวม 140,000.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 170/2562 ลว. 7  พ.ค. 62

20 คาจางเหมาปรับปรุงแปลงนา 265,230.00    - ตกลงราคา นายบุญมี  สีหานัด 265,230.- นายบุญมี  สีหานัด 265,230.- ราคาเหมาะสม ขอตกลงเลขที่ 253/2562 ลว. 18 พ.ค. 62

21 คาวัสดุการเกษตร 340,000.00    - ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แกวศรีนวม 340,000.- น.ส.สายฝน  แกวศรีนวม 340,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 282/2562 ลว. 2 ส.ค. 62

22 คาวัสดุการเกษตร 448,800.00    - ตกลงราคา นายทองดี  เทพโยธา 448,800 นายทองดี  เทพโยธา 448,800 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 291/2562 ลว. 7 ส.ค. 62

23 คาวัสดุการเกษตร 35,700.00      - ตกลงราคา นายประดิษฐ  โสดา 35,700.- นายประดิษฐ  โสดา 35,700.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 290/2562 ลว. 7 ส.ค. 62

24 คาพันธุกลาไมโครงการอางเก็บน้ําหวยตาเปอะ 42,250.00      - ตกลงราคา นางบรรจง  คําลือไชย 42,250.- นางบรรจง  คําลือไชย 42,250.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 292/2562 ลว. 7 ส.ค. 62

25 คาวัสดุคอมพิวเตอร 2,220.00        - ตกลงราคา บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 2,220.- บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 2,220.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 261/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

26 คาวัสดุคอมพิวเตอร 2,220.00        - ตกลงราคา บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 2,220.- บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 2,220.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 255/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

27 คาวัสดุการเกษตร 306,000.00    - ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ 306,000.- นายสุพรรณ ฉลองคุณ 306,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 298/2562 ลว. 13 ส.ค. 62

28 คาจางเหมาทําปาย 16,000.00      - ตกลงราคา หจก.เสริมศักดิ์ พานิชย 16,000.- หจก.เสริมศักดิ์ พานิชย 16,000.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 286/2562 ลว. 6 ส.ค. 62

29 คาวัสดุสํานักงาน 13,913.00      - ตกลงราคา รานรวมโชค 13,913.- รานรวมโชค 13,913.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 278/2562 ลว. 1 ส.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

วันท่ี 31 สิงหาคม 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ    หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงที่ในการซื้อ

หรือจาง

30 คาวัสดุจัดทําผังแปลง 13,800.00      - ตกลงราคา รานรวมโชค 13,800.- รานรวมโชค 13,800.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 302/2562 ลว. 15 ส.ค. 62

31 คาจางเหมาทําปาย 1,400.00        - ตกลงราคา บริษัท อินโดบานนา แอนด สตูดิโอ จํากัด 1,400.- บริษัท อินโดบานนา แอนด สตูดิโอ จํากัด 1,400.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 252/2562 ลว. 12 ก.ค. 62

32 คาจางเหมาทําปาย 4,600.00        - ตกลงราคา รานโฟกัส สตูดิโอ 4,600.- รานโฟกัส สตูดิโอ 4,600.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 253/2562 ลว. 7 ส.ค. 62

33 คาซอมบํารุงรักษารถยนต ทะเบียน กค-4842 2,040.75        - ตกลงราคา บริษัท โตโยตามุกดาหาร จํากัด 2,040.75 บริษัท โตโยตามุกดาหาร จํากัด 2,040.75 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 306/2562 ลว. 16 ส.ค. 62

34 คาซอมบํารุงรักษารถยนต ทะเบียน กค-4842 5,114.32        - ตกลงราคา บริษัท โตโยตามุกดาหาร จํากัด 5,114.32 บริษัท โตโยตามุกดาหาร จํากัด 5,114.32 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 273/2562 ลว. 31 ก.ค. 62

35 คาวัสดุคอมพิวเตอร 5,200.00        - ตกลงราคา บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 5,200.- บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 5,200.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 256/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

36 คาจางเหมาทําปาย 1,720.00        - ตกลงราคา รานโฟกัส สตูดิโอ 1,720.- รานโฟกัส สตูดิโอ 1,720.- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 294/2562 ลว. 7 ส.ค. 62


