
ล าดบั
ทีไ งานจัดซืๅอ/จัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ราคากลาง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอ
ราคาละราคาทีไ

สนอ
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

หตผุลทีไ
คัดลือกดยสรุป

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง -  -  -  -  -  -  -  -  -

บบ สขร .1
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดอืน ตลุาคม 2560
สถานีพัฒนาทีไดนินาน ส านักงานพัฒนาทีไดนิขต 7 กรมพัฒนาทีไดนิ

วันทีไ 31 ตลุาคม 2560



ล าดบั
ทีไ งานจัดซืๅอ/จัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ราคากลาง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการ
คัดลือกละ

ราคาทีไตกลงซืๅอ
หรือจຌาง

หตผุลทีไคัดลือก
ดยสรุป

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง1 วัสดุกอสรຌาง จ านวน 26 รายการ            20,929.00  - ฉพาะจาะจง หจก.วียงสาวัสดุภัณฑ์        20,929.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/006/2561 
ลว.30 ต.ค.25602 วัสดุเฟฟ้า จ านวน 17 รายการ            12,302.00  - ฉพาะจาะจง หจก.วียงสาวัสดุภัณฑ์        12,302.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/003/2561 
ลว.27 ต.ค.25603 วัสดุกอสรຌาง จ านวน 2 รายการ            45,720.00  - ฉพาะจาะจง รຌานวียงสาอิฐบล็อค        45,720.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/11/2561 
ลว.1 พ.ย.25604 วัสดุคอมพิวตอร์(หมึกลซอร์พร้ินตอร์ P1005/P1006 CB435A)            12,200.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา        12,200.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/005/2561 
ลว.30 ต.ค.2560

บบ สขร .1
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดอืน พฤศจิกายน 2560

สถานีพัฒนาทีไดนินาน ส านักงานพัฒนาทีไดนิขต 7 กรมพัฒนาทีไดนิ
วันทีไ 30 พฤศจิกายน 2560



ล าดบั
ทีไ งานจัดซืๅอ/จัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ราคากลาง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการ
คัดลือกละ

ราคาทีไตกลงซืๅอ
หรือจຌาง

หตผุลทีไคัดลือก
ดยสรุป

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง

บบ สขร .1
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดอืน พฤศจิกายน 2560

สถานีพัฒนาทีไดนินาน ส านักงานพัฒนาทีไดนิขต 7 กรมพัฒนาทีไดนิ
วันทีไ 30 พฤศจิกายน 2560

5 จຌางหมาชารถดยสารเมประจ าทาง
พรຌอมน้ ามันชื้อพลิง            60,000.00  - ฉพาะจาะจง

หจก.นานฟ้า ซอร์วิส 
สมายล์        60,000.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/010/2561 
ลว.10 พย. 25606 จຌางหมาท าตรายาง              7,060.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา         7,060.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/008/2561 
ลว.8 พย. 25607 วัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ            31,750.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา        31,750.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/21/2561 
ลว.7 พ.ย.25608 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ              5,500.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา         5,500.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/31/2561 
ลว.8 พ.ย.2560



ล าดบั
ทีไ งานจัดซืๅอ/จัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ราคากลาง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการ
คัดลือกละ

ราคาทีไตกลงซืๅอ
หรือจຌาง

หตผุลทีไคัดลือก
ดยสรุป

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง

บบ สขร .1
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดอืน พฤศจิกายน 2560

สถานีพัฒนาทีไดนินาน ส านักงานพัฒนาทีไดนิขต 7 กรมพัฒนาทีไดนิ
วันทีไ 30 พฤศจิกายน 2560

9 จຌางหมายຌายตัวกระจายสัญญาณ
อินตอร์น็ต              7,600.00  - ฉพาะจาะจง รຌานคลินิกคอม 7600 มีความช านาญ

PO.EGP/006/2561 
ลว.6 พย.256010 จຌางหมาติดต้ังระบบเฟฟ้าละ

สายสัญญาณอินตอร์น็ต            14,400.00  - ฉพาะจาะจง รຌานคลินิกคอม        14,400.00 มีความช านาญ
PO.EGP/007/2561 

ลว.7 พย.256011 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ              6,498.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา         6,498.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง
ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/41/2561 
ลว.9 พ.ย.2560



ล าดบั
ทีไ งานจัดซืๅอ/จัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ราคากลาง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการ
คัดลือกละ

ราคาทีไตกลงซืๅอ
หรือจຌาง

หตผุลทีไคัดลือก
ดยสรุป

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง1 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ            21,930.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา        21,930.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/106/2561 
ลว. 23 พ.ย.25602 วัสดุคอมพิวตอร์(หมึกลซอร์พริๅนตอร์ P1005/P1006 CB435A)              6,100.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา         6,100.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/101/2561 
ลว. 22 พ.ย.25603 วัสดุการกษตร จ านวน 13 รายการ            34,450.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา        34,450.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/91/2561 
ลว. 16 พ.ย.25604 จຌางซอมซมละบ ารุงรักษารถยนต์

หมายลขทะบียน กค-313 นาน            21,045.00  - ฉพาะจาะจง รຌานตຌดีซล        21,045.00 มีความช านาญละ
เดຌงานมาตรฐาน

PO.EGP/009/2561 
ลว. 8 พ.ย.2560

บบ สขร .1
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดอืน ธันวาคม 2560
สถานีพัฒนาทีไดนินาน ส านักงานพัฒนาทีไดนิขต 7 กรมพัฒนาทีไดนิ

วันทีไ 3 มกราคม 2561



ล าดบั
ทีไ งานจัดซืๅอ/จัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ราคากลาง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการ
คัดลือกละ

ราคาทีไตกลงซืๅอ
หรือจຌาง

หตผุลทีไคัดลือก
ดยสรุป

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง

บบ สขร .1
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดอืน ธันวาคม 2560
สถานีพัฒนาทีไดนินาน ส านักงานพัฒนาทีไดนิขต 7 กรมพัฒนาทีไดนิ

วันทีไ 3 มกราคม 2561
5 วัสดุคอมพิวตอร์(หมึกลซอร์พริๅนตอร์ P1005/P1006 CB435A)            12,200.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา        12,200.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/42/2561 
ลว.9 พ.ย.25606 จຌางซอมซมละบ ารุงรักษารถยนต์

หมายลขทะบียน กค-313 นาน            17,510.00  - ฉพาะจาะจง อูชางพันธ์        17,510.00 มีความช านาญละ
เดຌงานมาตรฐาน

PO.EGP/81/2561 
ลว. 15 พ.ย.25607 จຌางซอมซมละบ ารุงรักษารถยนต์

หมายลขทะบียน กข-9104 นาน              5,900.00  - ฉพาะจาะจง อูชางพันธ์         5,900.00 มีความช านาญละ
เดຌงานมาตรฐาน

PO.EGP/121/2561 
ลว. 17 พ.ย.25608 จຌางหมาถายอกสาร จ านวน 14 รายการ            16,464.00  - ฉพาะจาะจง

รຌานจ อล พี ดยนาง
จันทร์สุดา อินตຍะ        16,464.00 มีความช านาญละ

เดຌงานมาตรฐาน
PO.EGP/201/2561 
ลว. 23 พ.ย.25609 จຌางหมาท าป้ายเวนิลครงการอบรม

หลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจ า
หมูบຌาน ปีงบประมาณ 2561              9,000.00  - ฉพาะจาะจง รຌานฟ้าดาตຌา        16,465.00 มีความช านาญละ

เดຌงานมาตรฐาน
PO.EGP/202/2561 

ลว. 23 พย.256010 จຌางซอมซมละบ ารุงรักษารถยนต์
หมายลขทะบียน กข-9104 นาน              7,170.00  - ฉพาะจาะจง รຌานสงาออตຌคาร์         7,170.00 มีความช านาญละ

เดຌงานมาตรฐาน
PO.EGP/241/2561 

ลว. 12 ธค.2560



ล าดบั
ทีไ งานจัดซืๅอ/จัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ราคากลาง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการ
คัดลือกละ

ราคาทีไตกลงซืๅอ
หรือจຌาง

หตผุลทีไคัดลือก
ดยสรุป

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง

บบ สขร .1
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดอืน ธันวาคม 2560
สถานีพัฒนาทีไดนินาน ส านักงานพัฒนาทีไดนิขต 7 กรมพัฒนาทีไดนิ

วันทีไ 3 มกราคม 2561
11 จຌางหมาเถตรียมดินพืไอจัดท าปลง

ขยายพันธุก์ลຌาหญຌาฝกพืไอจกจาย              6,000.00  - ฉพาะจาะจง นายสมบูรณ์ กี็ยนค า         6,000.00 มีความช านาญละ
เดຌงานมาตรฐาน

PO.EGP/281/2561 
ลว. 20 ธค.256012 วัสดุการกษตร(คาปุย๋คอก)            30,312.50  - ฉพาะจาะจง นายฉลิม กี็ยนตຍะ        30,312.50 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/222/2561 
ลว. 20 ธค.256013 วัสดุคอมพิวตอร์(หมึกลซอร์พริๅนตอร์ P1005/P1006 CB435A)              6,100.00  - ฉพาะจาะจง รຌานรวมมิตรสรรพสินคຌา         6,100.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/141/2561 
ลว. 1 ธค.256014 วัสดุการกษตร(ขวดพลาสติกละฝา)            37,040.00  - ฉพาะจาะจง

รຌานผองพรรณ สง
สรຌอย        37,040.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/221/2561 
ลว. 20 ธค.2560



ล าดบั
ทีไ งานจัดซืๅอ/จัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ราคากลาง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการ
คัดลือกละ

ราคาทีไตกลงซืๅอ
หรือจຌาง

หตผุลทีไคัดลือก
ดยสรุป

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง

บบ สขร .1
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดอืน ธันวาคม 2560
สถานีพัฒนาทีไดนินาน ส านักงานพัฒนาทีไดนิขต 7 กรมพัฒนาทีไดนิ

วันทีไ 3 มกราคม 2561
15 วัสดุการกษตร(คาปุย๋คอก)              6,250.00  - ฉพาะจาะจง นายสินธ์ พรมพิชัย         6,250.00 มีคุณสมบัติถูกตຌอง

ครบถຌวนสนอราคา
หมาะสมภาย฿น
วงงินงบประมาณ

PO.EGP/211/2561 
ลว. 19 ธค.256016 คาจຌางหมากอสรຌางหลงนๅ า฿นเรนานอก

ขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ฿น
พืๅนทีไต าบลฝายกຌว อ.ภูพียง จ.นาน            20,300.00    20,300.00 ฉพาะจาะจง หจก.ประทวนการยธา        20,260.00 มีความช านาญละ

เดຌงานมาตรฐาน
PO.EGP/42/2561 
ลว. 20 ธค.256017 คาจຌางหมากอสรຌางหลงนๅ า฿นเรนานอก

ขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ฿น
พืๅนทีไต าบลมสาคร อ.วียงสา จ.นาน            20,300.00    20,300.00 ฉพาะจาะจง หจก.ประทวนการยธา        20,260.00 มีความช านาญละ

เดຌงานมาตรฐาน
PO.EGP/33/2561 

ลว.19 ธค.256018 คาจຌางหมากอสรຌางหลงนๅ า฿นเรนานอก
ขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ฿น
พืๅนทีไต าบลมวงตๆึด อ.ภูพียง จ.นาน            40,600.00    40,600.00 ฉพาะจาะจง หจก.ประทวนการยธา        40,520.00 มีความช านาญละ

เดຌงานมาตรฐาน
PO.EGP/41/2561 

ลว.20 ธค.256019 คาจຌางหมากอสรຌางหลงนๅ า฿นเรนานอก
ขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ฿น
พืๅนทีไต าบลกลางวียง อ.วียงสา จ.นาน            20,300.00    20,300.00 ฉพาะจาะจง หจก.ประทวนการยธา        17,760.00 มีความช านาญละ

เดຌงานมาตรฐาน
PO.EGP/30/2561 

ลว.19 ธค.2560



ล าดบั
ทีไ งานจัดซืๅอ/จัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ราคากลาง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการ
คัดลือกละ

ราคาทีไตกลงซืๅอ
หรือจຌาง

หตผุลทีไคัดลือก
ดยสรุป

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง

บบ สขร .1
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดอืน ธันวาคม 2560
สถานีพัฒนาทีไดนินาน ส านักงานพัฒนาทีไดนิขต 7 กรมพัฒนาทีไดนิ

วันทีไ 3 มกราคม 2561
20 คาจຌางหมากอสรຌางหลงนๅ า฿นเรนานอก

ขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ฿น
พืๅนทีไต าบลมสา อ.วียงสา จ.นาน            20,300.00    20,300.00 ฉพาะจาะจง หจก.อินสงทวีชค        20,210.00 มีความช านาญละ

เดຌงานมาตรฐาน
PO.EGP/38/2561 

ลว.19 ธค.256021 คาจຌางหมากอสรຌางหลงนๅ า฿นเรนานอก
ขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ฿น
พืๅนทีไต าบลบอกຌว อ.นาหมืไน จ.นาน            20,300.00    20,300.00 ฉพาะจาะจง หจก.ประทวนการยธา        20,260.00 มีความช านาญละ

เดຌงานมาตรฐาน
PO.EGP/18/2561 

ลว.15 ธค.2560


