
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำ
กลำง

วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงที่ในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 5,000.00       -      ตกลงรำคำ ร้ำนดีไซน/์5,000.- ร้ำนดีไซน์/5,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 65/2562 ลว. 10 ม.ค. 62

2 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยโครกำร 14,000.00     -      ตกลงรำคำ ร้ำน ที เจ อิงค์ เจท็/14,000.- ร้ำน ที เจ อิงค์ เจท็/14,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง/ส่ังจำ้ง 105/2562 ลว. 22 ก.พ. 62

3 ค่ำวสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 13,000.00     -      ตกลงรำคำ หจก.นพผดุงบริกำร(มุกดำหำร)/13,000.- หจก.นพผดุงบริกำร(มุกดำหำร)/13,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 128/2562 ลว. 28 มี.ค. 62

4 ค่ำจำ้งเหมำเปล่ียนยำงรถยนต์ กข-7567 16,800.00     -      ตกลงรำคำ หจก.ธรุกิจยำงยนต์มุกดำหำร/16,800.- หจก.ธรุกิจยำงยนต์มุกดำหำร/16,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 121/2562 ลว.20 มี.ค. 62

5 ค่ำซ้ือวสัดุกำรเกษตร 216,000.00   -      ตกลงรำคำ บ.เก้ำห้ำ - โปร จ ำกัด/216,000.- บ.เก้ำห้ำ - โปร จ ำกัด/216,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 111/2562 ลว. 27 มี.ค. 62

6 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 2,750.00       -      ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค/2,750.- ร้ำนรวมโชค/2,750.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 118/2562 ลว. 18 มี.ค. 62

7 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 34,320.00     -      ตกลงรำคำ นำยทองดี เทพโยธำ/34,320.- นำยทองดี เทพโยธำ/34,320.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 134/2562 ลว.29 มี.ค. 62

8 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 108,800.00   -      ตกลงรำคำ นำยทองดี เทพโยธำ/108,800.- นำยทองดี เทพโยธำ/108,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 131/2562 ลว. 28 มี.ค. 62

9 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 21,000.00     -      ตกลงรำคำ นำยทองดี เทพโยธำ/21,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/21,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 130/2562 ลว. 28 มี.ค. 62

10 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 186,000.00   -      ตกลงรำคำ นำยวรีะยทุธ ์ค ำลือไชย/186,000.- นำยวรีะยทุธ ์ค ำลือไชย/186,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 112/2562 27 มี.ค. 62

11 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน ต.ค.-ธ.ค. 61 9,000.00       -      ตกลงรำคำ ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 1/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

12 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน ม.ค.-มี.ค. 62 9,000.00       -      ตกลงรำคำ ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- ร้ำนอำรยะโอเอ/9,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 54/2562 ลว. 28 ธ.ค. 61

13 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 486,000.00   -      ตกลงรำคำ บ.เก้ำห้ำ - โปร จ ำกัด/486,000.- บ.เก้ำห้ำ - โปร จ ำกัด/486,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 143/2562 ลว. 10 เม.ย. 62

14 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 18,000.00     -      ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/18,000.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/18,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 124/2562 ลว. 25 มี.ค. 62

15 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 36,000.00     -      ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์ โสดำ/36,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/36,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 140/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

16 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 57,000.00     -      ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/57,000.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/57,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 123/2562 ลว. 25 มี.ค. 62

17 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 66,000.00     -      ตกลงรำคำ นำยวรีะยทุธ ์ค ำลือไชย/66,000.- นำยวรีะยทุธ ์ค ำลือไชย/66,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 129/2562 ลว. 28 มี.ค. 62

18 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 57,000.00     -      ตกลงรำคำ นำยทองดี เทพโยธำ/57,000.- นำยทองดี เทพโยธำ/57,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 126/2562 ลว. 27 มี.ค. 62

19 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยโครกำร 21,000.00     -      ตกลงรำคำ บ.อินโดบ้ำนนำ แอนด์สตูดิโอ จ ำกัด/21,000.- บ.อินโดบำ้นนำ แอนด์สตูดิโอ จ ำกัด/21,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 137/2562 ลว. 3 เม.ย. 62

20 ค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,120.00       -      ตกลงรำคำ บ.ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด/2,120.- บ.ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด/2,120.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 141/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

21 ค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,370.00       -      ตกลงรำคำ บ.ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด/7,370.- บ.ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด/7,370.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 125/2562 ลว. 25 มี.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

วันที่ 30 เมษายน 2562


