
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำ
กลำง

วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงที่ในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 ค่ำจำ้งเหมำขุดหลุมพร้อมปลูกไม้ยนืต้น 125,000.00  -     ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/125,000.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/125,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 144/2562 ลว. 9 เม.ย. 62

2 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 50,000.00    -     ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/50,000.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง/ส่ังจำ้ง 146/2562 ลว. 11 เม.ย. 62

3 ค่ำวสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 13,000.00    -     ตกลงรำคำ หจก.นพผดุงบริกำร(มุกดำหำร)/13,000.- หจก.นพผดุงบริกำร(มุกดำหำร)/13,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 148/2560 ลว. 30 เม.ย. 62

4 ค่ำจำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กง-7481 6,214.56      -     ตกลงรำคำ บ.มิตรซูมุกดำหำร มอเตอร์ส/6,214.56 บ.มิตรซูมุกดำหำร มอเตอร์ส/6,214.56 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 128/2562 ลว. 29 มี.ค. 62

5 ค่ำจำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กง-7567 5,495.24      -     ตกลงรำคำ บ.โตโยต้ำมุกดำหำร/5,495.24 บ.โตโยต้ำมุกดำหำร/5,495.24 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 150/2562 ลว. 25 เม.ย. 62

6 ค่ำจำ้งเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝก 50,000.00    -     ตกลงรำคำ นำงค ำฝุ่น ค ำลือไชย/50,000.- นำงค ำฝุ่น ค ำลือไชย/50,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขที่ 149/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

7 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 7,800.00      -     ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์ โสดำ/7,800.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/7,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 153/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

8 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 195,800.00  -     ตกลงรำคำ บ.เก้ำ ห้ำโปรจ ำกัด/195,800.- บ.เก้ำ ห้ำโปรจ ำกัด/195,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 151/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

9 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 5,200.00      -     ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/5,200.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/5,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 164/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

10 ค่ำจำ้งเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝก 50,000.00    -     ตกลงรำคำ นำงค ำฝุ่น ค ำลือไชย/50,000.- นำงค ำฝุ่น ค ำลือไชย/50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 149/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

11 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 44,330.00    -     ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/44,330.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/44,330.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 182/2562 ลว. 10 พ.ค. 62

12 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 95,200.00    -     ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/95,200.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/95,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 173/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

13 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 34,320.00    -     ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/34,320.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/34,320.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 187/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

14 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 10,000.00    -     ตกลงรำคำ ร้ำนพำประเสริฐ พำนิชย/์10,000.- ร้ำนพำประเสริฐ พำนิชย/์10,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 179/2562 ลว. 9 พ.ค. 62

15 ค่ำจำ้งเหมำจดัท ำแปลงขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก 40,446.00    -     ตกลงรำคำ นำงบรรจง ค ำลือไชย/40,446.- นำงบรรจง ค ำลือไชย/40,446.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 156/2562 ลว. 30 เม.ย. 62

16 ค่ำจำ้งเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝก 50,000.00    -     ตกลงรำคำ นำงค ำฝุ่น ค ำลือไชย/50,000.- นำงค ำฝุ่น ค ำลือไชย/50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 149/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

17 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 51,000.00    -     ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์ โสดำ/51,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/51,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 186/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
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