
ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

คากอสรางคลองสงน้ํา ม.1 บ.นาหนุน 1

 ตําบลแสนทอง อําเภอทาวังผา จังหวัด

นาน ความยาว 762 เมตร จํานวน 1 

แหง  ในงวดที่ 1 และ 2        4,039,000.00  4,039,000.00 e-bidding

บริษัทเอสบี อิเล็กทริค

 จํากัด        2,980,566.42

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/65/2561 

ลว.28/07/2561

2

คากอสรางขุดลอกสระเก็บน้ําบานทุงผง

 ม.3 ตําบลทุงศรีทอง อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน ความจุ 18,000 ลบ.ม. 

จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 1,2,3 และ 4)        1,120,000.00  1,120,000.00 e-bidding

หจก.ดอนสถานการ

โยธา          823,000.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/64/2561 

ลว.28/06/2561

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

คาจางกอสรางขุดลอกหนองบานน้ําครกเกา 

ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.นาน ความจุ 

60,000 ลบ.ม. ในงวดที่ 2,3 และ 4

1,863,000.00  1,863,000.00 e-bidding หจก.วรนันทการกอสราง 1,299,000.00    
มีความชํานาญและ

ไดงานมาตรฐาน

PO.EGP/61/2561 

ลว.2 /05/2561

2

คาวัสดุกอสราง

25,400.00      25,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เวียงสาวัสดุภัณฑ 25,400.00        

มีคุณสมบัติถูกตอง

ครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/35/2562 

ลว. 15 /11/ 2561

3

คาวัสดุสํานักงาน

12,474.00      12,474.00      เฉพาะเจาะจง รานเอ็มพีซัพพลาย 12,474.00        

มีคุณสมบัติถูกตอง

ครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/31/2562 

ลว. 13 /11/2561

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

4

คาจางไถเตรียมดิน และคาปรับปรุงบํารุงดิน 

เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย

7,522.50        7,522.50       เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ทองคํา 7,522.50          
มีความชํานาญและ

ไดงานมาตรฐาน

PO.EGP/2/2562 ลว.

15/11/2561

5

คาจางไถเตรียมดิน และคาปรับปรุงบํารุงดิน 

เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย

7,522.50        7,522.50       เฉพาะเจาะจง นางประทุม ยศพิไชย 7,522.50          
มีความชํานาญและ

ไดงานมาตรฐาน

PO.EGP/3/2562 ลว.

15/11/2561

6

คาจางไถเตรียมดิน และคาปรับปรุงบํารุงดิน 

เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย

7,965.00        7,965.00       เฉพาะเจาะจง นายถาวร บุญยืน 7,965.00          
มีความชํานาญและ

ไดงานมาตรฐาน

PO.EGP/4/2562 ลว.

19/11/2561

7

คาจางไถเตรียมดิน และคาปรับปรุงบํารุงดิน 

เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย

9,735.00        9,735.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา ทาเรือน 9,735.00          
มีความชํานาญและ

ไดงานมาตรฐาน

PO.EGP/6/2562 ลว.

19/11/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

8

คาจางไถเตรียมดิน และคาปรับปรุงบํารุงดิน 

เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย

7,522.50        7,522.50       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม เกี๋ยนตะ 7,522.50          
มีความชํานาญและ

ไดงานมาตรฐาน

PO.EGP/5/2562 ลว.

19/11/2561

9

คาวัสดุคอมพิวเตอร

11,800.00      11,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเจอารคอมพิวเตอร 11,800.00        

มีคุณสมบัติถูกตอง

ครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/52/2562 

ลว.22 /11/2561

10

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง วัสดุทําปุยหมัก

 (ซังขาวโพดและปุยคอกมูลสัตว)
123,750.00    123,750.00    เฉพาะเจาะจง รานสวนวิว 123,750.00       

มีคุณสมบัติถูกตอง

ครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/51/2562 

ลว.22/11/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

11

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง ถังพลาสติก

และกากน้ําตาล
25,000.00      25,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทปราโมทยพลาสติก 25,000.00        

มีคุณสมบัติถูกตอง

ครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO.EGP/6/2562 ลว.

12/11/2562

12

คากอสรางคลองสงน้ํา บานนาหนุน 1 ม.1 

ตําบลแสนทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน  

ความยาว 762 เมตร จํานวน 1 แหง ในงวดที่

 3

4,039,000.00  4,039,000.00 e-bidding หจก.เอสบีอิเลคทริค 2,980,566.42    
มีความชํานาญและ

ไดงานมาตรฐาน

PO.EGP/65/2561 

ลว.28/07/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 10,260.00  - เฉพาะเจาะจง รานเอ็มพี ซัพพลาย 10,260.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/71/2562 

ลว.28 /11/2561

2

คาจัดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝก เพื่อ

จัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย 32,640.00  - เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ทองคํา 32,640.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/7/2562 ลว.

21 /11/2561

3

คาจัดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝก เพื่อ

จัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย 32,640.00  - เฉพาะเจาะจง นางประทุม ยศพิไชย 32,640.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/8/2562 ลว.

21 /11/2561

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4

คาจัดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝก เพื่อ

จัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย 34,560.00  - เฉพาะเจาะจง นายถาวร บุญยืน 34,560.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/9/2562 ลว.

21 /11/2561

5 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ 78,600.00  - เฉพาะเจาะจง รานสวนวิว 78,600.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/91/2562 

ลว.4 ธันวาคม 2561

6

คาจัดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝก เพื่อ

จัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย 42,240.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา ทาเรือน 42,240.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/11/2562 

ลว.26 /11/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7

คาจัดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝก เพื่อ

จัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย 32,640.00  - เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม  เกี๋ยนตะ 32,640.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/10/2562 

ลว.26 /11/2561

8

คาจางกอสรางงานขุดลอกหวยบาน

ตาลชุม หมูที่ 1 ตําบลตาลชุม อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน ความจุ 19,000 

ลบ.ม. จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 1(เงิน

กันแหลงน้ําป 2561) 1,396,000.00 1,396,000.00 e-bidding หจก.วรนันทการกอสราง 254,750.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/66/2561 

ลว.28/6/2561

9

คาจางเชาเวทีใหญ เต็นทโดมขนาด

ใหญพรอมระบบไอน้ํา ขนาด 10*30 

เมตร 1 หลัง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ อินทมงคล 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/16/2562 

ลว.7/12/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

10 คาจางเชาเครื่องเสียง จํานวน 2 ชุด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอนอิเล็กทรอนิกส 15,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/21/2562 

ลว.11/12/2561

11 คาจางทําปาย จํานวน 23 รายการ 60,200.00 60,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพีนานโฆษณา 60,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/8/2562 ลว.

4/12/2562

12

คาจางกอสรางงานขุดลอกหวยบาน

ตาลชุม หมูที่ 1 ตําบลตาลชุม อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน ความจุ 19,000 

ลบ.ม. จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 2(เงิน

กันแหลงน้ําป 2561) 1,396,000.00 1,396,000.00 e-bidding หจก.วรนันทการกอสราง 254,750.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/66/2561 

ลว.28/6/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

13

คากอสรางคลองสงน้ํา ม.1 บ.นาหนุน 1

 ตําบลแสนทอง อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน ความยาว 762 เมตร 

จํานวน 1 แหง  ในงวดที่ 4 4,039,000.00 4,039,000.00 e-bidding บริษัทเอสบี อิเล็กทริค จํากัด 596,113.29         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/65/2561 

ลว.28/07/2561

14

คาจางกอสรางงานขุดลอกหวยบาน

ตาลชุม หมูที่ 1 ตําบลตาลชุม อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน ความจุ 19,000 

ลบ.ม. จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 3,4(เงิน

กันแหลงน้ําป 2561) 1,396,000.00 1,396,000.00 e-bidding หจก.วรนันทการกอสราง 509,500.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/66/2561 

ลว.28/6/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

คาหนอพันธุกลาหญาแฝกพรอมขนสง  

เพื่อผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย

ปลูกลงถุง 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพวน ของหอม 10,260.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/17/2562 

ลว.20 /12/2561

2 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเจอารคอมพิวเตอร 11,800.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/142/2562 

ลว.3 /1/2562

3 คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 14,470.00 14,470.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็มพี ซัพพลาย 14,470.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/171/2562 

ลว.8 /1/2562

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มกราคม 2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มกราคม 2562

4

คาจางกอสรางฝายน้ําลน บานยู หมูที่ 5

 ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 1(

เงินกันแหลงน้ําป 2561) 5,651,000.00 5,651,000.00 e-bidding หจก.สายทองกอสราง 5,651,000.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/67/2561 

ลว.5/7/2561

5

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย ปงบประมาณ 2562 ใน

งวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม  ยศพิไชย 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/22/2562 

ลว.24 /12/2561

6

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย ปงบประมาณ 2562 ใน

งวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ทองคํา 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/21/2562 

ลว.24 /12/2561

7

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย ปงบประมาณ 2562 ใน

งวดที่ 1 47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญยืน ถาวร 47,250.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/23/2562 

ลว.24 /12/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มกราคม 2562

8 คาจางเหมาทําปายไวนิล 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพีนานโฆษณา 30,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/61/2562 

ลว.10 /1/2562

9

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง จํานวน 

1 รายการ 60,784.00 60,784.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว 60,784.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/141/2562 

ลว.3 /1/2562

10 คาจางเหมาทําปายไวนิล 23,750.00 23,750.00 เฉพาะเจาะจง รานพีนานโฆษณา 23,750.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/51/2562 

ลว.9 /1/2562

11

คาจางเหมาไถเตรียมดินและปรับปรุง

บํารุงดิน เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ

กลาหญาแฝกเพื่อปลูก 7,522.50 7,522.50 เฉพาะเจาะจง นายเฉลียว ทะนะตา 7,522.50            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/103/2562 

ลว.11 /1/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มกราคม 2562

12

คาจางเหมาไถเตรียมดินและปรับปรุง

บํารุงดิน เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ

กลาหญาแฝกเพื่อปลูก 7,522.50 7,522.50 เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 7,522.50            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/102/2562 

ลว.11 /1/2562

13

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง

ถายเอกสาร ยี่หอริโก  รุน MP4054SP

หมายเลขครุภัณฑ สพด.นน.

7440-009-2660/60 51,147.07 51,147.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 51,147.07           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/31/2562 

ลว.3 /1/2562

14

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง จํานวน 

1 รายการ 22,207.00 22,207.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญสงการเกษตร 22,207.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/131/2562 

ลว.2 /1/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มกราคม 2562

15

คากอสรางคลองสงน้ํา ม.1 บ.นาหนุน 1

 ตําบลแสนทอง อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน ความยาว 762 เมตร 

จํานวน 1 แหง  ในงวดที่ 5    4,039,000.00  4,039,000.00 e-bidding บริษัทเอสบี อิเล็กทริค จํากัด        2,980,566.42

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/65/2561 

ลว.28/07/2561

16 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง รานณัชชาการเกษตร 16,000.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/152/2562 

ลว.4 /1/2562

17

คาวัสดุการเกษตร พรอมขนสง จํานวน

 2 รายการ 42,075.00 42,075.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนวิว 42,075.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/196/2562 

ลว.18/1/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มกราคม 2562

18

คาจางเหมาไถเตรียมดินและปรับปรุง

บํารุงดิน เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ

กลาหญาแฝกเพื่อปลูก 7,522.50 7,522.50 เฉพาะเจาะจง นายสมาน สารฝน 7,522.50            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/104/2562 

ลว.11 /1/2562

19

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน กง-9331 นาน 10,219.57 10,219.57 เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยตานาน 10,219.57           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/75/2562 

ลว.17 /1/2562

20

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง จํานวน 

1 รายการ 9,062.50 9,062.50 เฉพาะเจาะจง นายจิรยุทธ หมื่นโฮง 9,062.50            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/185/2562 

ลว.11 /1/2562

21

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย ปงบประมาณ 2562 ใน

งวดที่ 1 57,750.00 57,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา ทาเรือน 57,750.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/31/2562 

ลว.25 /12/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มกราคม 2562

22

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย ปงบประมาณ 2562 ใน

งวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม เกี๋ยนตะ 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/32/2562 

ลว.25 /12/2561
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