
ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝกเพือ่แจกจ่าย)            48,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายเกตุ ดีปาละ        48,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/286/2561 
ลว. 26 ธค.2560

2
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            24,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายเกตุ ดีปาละ        24,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/281/2561 
ลว. 25 ธค.2560

3 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)            13,750.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่งการเกษตร        13,750.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/191/2561 
ลว. 15 ธค.2560

4 วัสดุการเกษตร(ค่ากล้าพันธุห์ญ้าแฝก)            13,440.00  - เฉพาะเจาะจง นายสมาน สารฝ้ัน        13,440.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/215/2561 
ลว. 19 ธค.2560

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

5 วัสดุการเกษตร(ค่ากล้าพันธุห์ญ้าแฝก)              5,760.00  - เฉพาะเจาะจง นายสม บังเมฆ         5,760.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/214/2561 
ลว. 19 ธค.2560

6 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)              6,562.50  - เฉพาะเจาะจง นายนิคม น้้าสา         6,562.50

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/216/2561 
ลว. 19 ธค.2560

7 วัสดุการเกษตร(ค่ากล้าพันธุห์ญ้าแฝก)            25,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายธีระศักด์ิ  วงศ์ตุ้ย        25,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/279/2561 
ลว. 25 ธค.2560

8 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)            14,437.50  - เฉพาะเจาะจง นายเพลิน สุนนท์        14,437.50

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/213/2561 
ลว. 19 ธค.2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

9
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            25,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายเสริม  อนันต์        25,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/223/2561 
ลว. 20 ธค.2560

10 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)              6,562.50  - เฉพาะเจาะจง นายจิตกร กันอินทร์         6,562.50

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/212/2561 
ลว. 19 ธค.2560

11
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            25,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ทองค้า        25,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/288/2561 
ลว. 26 ธค.2560

12 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)              6,250.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร พิศจารย์         6,250.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/224/2561 
ลว. 20 ธค.2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

13
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            24,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา พิศจารย์        24,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/284/2561 
ลว. 25 ธค.2560

14 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)            16,750.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่งการเกษตร        16,750.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/225/2561 
ลว. 20 ธค.2560

15
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            24,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางฐานิดา สบานงา        24,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/343/2561 
ลว. 29 ธค.2560

16 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)              6,250.00  - เฉพาะเจาะจง นายทิพย์ ขัติเนตร         6,250.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/278/2561 
ลว. 25 ธค.2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

17 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)              6,250.00  - เฉพาะเจาะจง นางทองค้า ใจน้อย         6,250.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/282/2561 
ลว. 25 ธค.2560

18 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)              6,562.50  - เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ใหม่กันทะ         6,562.50

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/280/2561 
ลว. 8 25 ธค.2560

19
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            25,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  ตาใส่        25,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/290/2561 
ลว.26 ธค.2560

20
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์            10,080.00  - เฉพาะเจาะจง นายสมาน สารฝ้ัน        10,080.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/81/2561 
ลว. 15 พ.ย.2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

21
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าซังข้าวโพด
และเปลือกข้าวโพด)            33,500.00  - เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  ล้าค้า        33,500.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/226/2561 
ลว. 20 ธค.2560

22 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าปุย๋คอก)              6,562.50  - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขันธสิริ         6,562.50

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/289/2561 
ลว. 19 ธค.2560

23 วัสดุการเกษตร(ค่าซังข้าวโพด)            56,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ต๊ะแก้ว        56,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/302/2561 
ลว. 17 ธค.2560

24
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)              8,400.00  - เฉพาะเจาะจง นางพิศมัย สูงเนิน         8,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/344/2561 
ลว. 29 ธค.2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

25
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            24,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ เทพสุคนธ์        24,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/301/2561 
ลว. 27 ธค.2560

26
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            13,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ เทพสุคนธ์        13,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/342/2561 
ลว. 27 ธค.2560

27
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            25,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายมานพ  แสนธิไชยยา        25,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/287/2561 
ลว. 26 ธค.2560

28
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            13,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายธีระศักด์ิ  วงศ์ตุ้ย        13,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/341/2561 
ลว. 29 ธค.2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

29 วัสดุการเกษตร(ค่ามูลสัตว)์            24,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่งการเกษตร        24,500.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/228/2561 
ลว. 20 ธค.2560

30 วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่าซังข้าวโพด            49,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ต๊ะแก้ว        49,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/277/2561 
ลว. 25 ธค.2560

31 วัสดุการเกษตร(ค่ามูลสัตว)์            28,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่งการเกษตร        28,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/227/2561 
ลว. 20 ธค.2560

32 วัสดุการเกษตร(ค่าซังข้าวโพด)            56,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ต๊ะแก้ว        56,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/276/2561 
ลว. 24 ธค.2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

33 วัสดุการเกษตร(ค่ามูลสัตว)์            28,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่งการเกษตร        28,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/229/2561 
ลว.20 ธค.2560

34
ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้้าบ้านวังฆอ้ง 
ม.3 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน ในงวดที ่1           440,500.00  - e-bidding หจก.ภิญโญแอร์เซอร์วิส      440,500.00

มีความช้านาญและ
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/34/2561 
ลว.19 ธค.2560

35
วัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(ค่ากล้าพันธุ์
หญ้าแฝก)            68,400.00  - เฉพาะเจาะจง นางสมนึก  ทองค้า        68,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/283/2561 
ลว. 25 ธค.2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

36
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์              6,480.00  - เฉพาะเจาะจง นายหวัน ซาวจ้าปา         6,480.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/673/2561 
ลว.28 ธค.2560

37
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์              8,640.00  - เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ ณ น่าน         8,640.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/672/2561 
ลว. 28 ธค.2560

38
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์            15,120.00  - เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  ตาใส่        15,120.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/674/2561 
ลว. 28 ธค.2560

39
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์            14,400.00  - เฉพาะเจาะจง นายวัชระพันธ์ ค้านินทะ        14,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/452/2561 
ลว. 3 มค.2561



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

40
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์            15,120.00  - เฉพาะเจาะจง นายทอน เทพจันตา        15,120.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/371/2561 
ลว. 26 ธค.2560

41
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์            15,120.00  - เฉพาะเจาะจง นายด้ารงศักด์ิ ค้าเต็ม        15,120.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/412/2561 
ลว. 27 ธค.2560

42
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์            14,400.00  - เฉพาะเจาะจง นายทองค้า ใจน้อย        14,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/411/2561 
ลว. 28 ธค.2560

43
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์            14,400.00  - เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ ์กิตินันท์        14,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/631/2561 
ลว. 26 ธค.2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

44
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์            15,120.00  - เฉพาะเจาะจง นางสมนึก  ทองค้า        15,120.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/413/2561 
ลว. 28 ธค.2560

45
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์              7,920.00  - เฉพาะเจาะจง นายทองค้า ใจน้อย         7,920.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/692/2561 
ลว. 9 มกราคม 2561

46
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์              7,920.00  - เฉพาะเจาะจง นายสุรพล วงค์ลังกา         7,920.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/691/2561 
ลว. 9 มกราคา 2561

47
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลูกลง
แปลงขยายพันธุ์              5,040.00  - เฉพาะเจาะจง นายทิพย์ ขัติเนตร         5,040.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/774/2561 
ลว. 8 มกราคม 2561



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

48
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่แจกจ่าย
ลงแปลงขยายพันธุ์            14,400.00  - เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ทองค้า        14,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/771/2561 
ลว. 8 มกราคม 2561

49
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่แจกจ่าย
ลงแปลงขยายพันธุ์              8,640.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวผิน แดงถา         8,640.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/773/2561 
ลว. 8 มกราคม 2561

50
ค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝกเพือ่แจกจ่าย
ลงแปลงขยายพันธุ์            28,800.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา ทาเรือน        28,800.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/772/2561 
ลว. 8 มกราคม 2561

51
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพร้ินเตอร์ HP 
P1005/P1006 CB435A)            15,250.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า        15,250.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/381/2561 
ลว. 8 มกราคม 2561



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

52

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน
พืน้ทีต้่าบลตาลชุม อ้าเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน            20,260.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ประทวนการโยธา        20,260.00

มีความช้านาญและ
ได้งานมาตรฐาน

PO.EGP/19/2561 
ลว. 15 ธันวาคม 

2560

53
ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝก
เพือ่ปลูกลงแปลงขยายพันธุ์            14,400.00  - เฉพาะเจาะจง นายทิพย์ ขัติเนตร        14,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/775/2561 
ลว. 8 มกราคม 2561

54
ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝก
เพือ่แจกจ่ายลงแปลงขยายพันธุ์            14,400.00  - เฉพาะเจาะจง นางกัญญา ค้านะ        14,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/324/2561 
ลว. 8 มกราคม 2561

55
ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาไถกลบตอซัง จ้านวน
 25 ไร่            10,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายมนู  ทิลาว        10,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/791/2561 
ลว. 10 มกราคม 

2561



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

56 ขอเบิกเงินค่าวัสดุการเกษตร (ถังเก็บน้้า)              6,400.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินทรัพย์ไพศาล         6,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/411/2561 
ลว.11 มกราคม 2561

57

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน
พืน้ทีต้่าบลป่าคาหลวง อ้าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน            20,260.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ประทวนการโยธา        20,260.00

มีความช้านาญและ
ได้งานมาตรฐาน

PO.EGP/26/2561 
ลว. 19 ธันวาคม 

2560

58

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน
พืน้ทีต้่าบลสะเนียน อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน            20,260.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ประทวนการโยธา        20,260.00

มีความช้านาญและ
ได้งานมาตรฐาน

PO.EGP/28/2561 
ลว. 19 ธันวาคม 

2560

59

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน
พืน้ทีต้่าบลเชียงของ อ้าเภอนาน้อย  
จังหวัดน่าน            81,040.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ประทวนการโยธา        81,040.00

มีความช้านาญและ
ได้งานมาตรฐาน

PO.EGP/14/2561 
ลว. 15 ธันวาคม 

2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

60
ขอเบิกเงินค่าวัสดุก่อสร้าง(จ้านวน 17 
รายการ)            12,335.00  - เฉพาะเจาะจง

ร้านนายครองสิทธิ ์
ปัญญาฟู        12,332.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/401/2561 
ลว. 10 มกราคม 

2561

61
ขอเบิกเงินค่าวัสดุก่อสร้าง(จ้านวน  4
รายการ)              6,320.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญพลาสติกไพพ์         6,320.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/403/2561 
ลว. 10 มกราคม 

2561

62
ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาท้าป้าย จ้านวน 9 
รายการ            35,225.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านไพรัชโฆษณา 99        35,225.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/792/2561 
ลว. 10 มกราคม 

2561

63
ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาย้ายและติดต้ังกล้อง
วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์            11,500.00  - เฉพาะเจาะจง

ร้านเซ็นต์มีเดีย แอนด์ 
ซัพพลาย        11,500.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/801/2561 
ลว. 17 มกราคม 

2561



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

64
ขอเบิกเงินค่าวัสดุการเกษตร(เมล็ดพันธุป์อ
เทือง โดยเกษตรกร)            10,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายช้านาญ กันยะ        10,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/431/2561 
ลว. 15 มกราคม 

2561

65

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน
พืน้ทีต้่าบลศรีภูมิ อ้าเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน            20,260.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ประทวนการโยธา        20,260.00

มีความช้านาญและ
ได้งานมาตรฐาน

PO.EGP/22/2561 
ลว. 15 ธันวาคม 

2560

66

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน
พืน้ทีต้่าบลป่าแลวหลวง อ้าเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน            40,520.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ช.โชคสกุลการโยธา        40,520.00

มีความช้านาญและ
ได้งานมาตรฐาน

PO.EGP/47/2561 
ลว. 20 ธันวาคม 

2560

67

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน
พืน้ทีต้่าบลพระพุทธบาท อ้าเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน            20,260.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ช.โชคสกุลการโยธา        20,260.00

มีความช้านาญและ
ได้งานมาตรฐาน

PO.EGP/49/2561 
ลว. 20 ธันวาคม 

2560



ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร .1
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
สถานีพัฒนาทีด่นิน่าน ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่นิ

วันที ่31 มกราคม 2561

68

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน
พืน้ทีต้่าบลสวด อ้าเภอบ้านหลวง จังหวัด
น่าน            60,780.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ประทวนการโยธา        60,780.00

มีความช้านาญและ
ได้งานมาตรฐาน

PO.EGP/25/2561 
ลว. 19 ธันวาคม 

2560


