
ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง จํานวน 

1 รายการ 137,257.00 137,257.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว 137,257.00         

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/151/2562 

ลว.4 /1/2562

2 คาวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 7,355.00 7,355.00 เฉพาะเจาะจง รานจงเจริญวัสดุภัณฑ 7,355.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/194/2562 

ลว.17 /1/2562

3 คาจางทําปาย จํานวน 3 รายการ 15,350.00 15,350.00 เฉพาะเจาะจง รานพี นานโฆษณา 15,350.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/087/2562 

ลว.25 /1/2562

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่  28  กุมภาพันธ  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  28  กุมภาพันธ  2562

4

คาจางเหมาไถเตรียมดินและปรับปรุง

บํารุงดิน เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ

กลาหญาแฝกเพื่อปลูก 7,522.50 7,522.50 เฉพาะเจาะจง นายดํารงคศักดิ์  คําเต็ม 7,522.50 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/95/2562 

ลว.10 /1/2562

5

คาจางเหมาไถเตรียมดินและปรับปรุง

บํารุงดิน เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ

กลาหญาแฝกเพื่อปลูก 7,522.50 7,522.50 เฉพาะเจาะจง นายจรันดร  ศรีบุรินทร 7,522.50 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/94/2562 

ลว.10 /1/2562

6

คาจางเหมาไถเตรียมดินและปรับปรุง

บํารุงดิน เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ

กลาหญาแฝกเพื่อปลูก 7,522.50 7,522.50 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ ดวงอินตา 7,522.50 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/91/2562 

ลว.10 /1/2562

7

คาจางเหมาไถเตรียมดินและปรับปรุง

บํารุงดิน เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ

กลาหญาแฝกเพื่อปลูก 7,522.50 7,522.50 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  เขื่อนเพชร 7,523.50 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/92/2562 

ลว.10 /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  28  กุมภาพันธ  2562

8

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน จํานวน 1 บอ 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคธนันชัย 20,300.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/10/2562 

ลว.21 /12/2561

9

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน จํานวน  2 บอ 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคธนันชัย 40,600.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/9/2562 ลว.

21 /12/2561

10

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลยม อําเภอทาวังผา จังหวัด

นาน จํานวน  5 บอ 101,500.00 101,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคธนันชัย 101,500.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/11/2562 

ลว.21 /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  28  กุมภาพันธ  2562

11

คาจางกอสรางฝายน้ําลน บานยู หมูที่ 5

 ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 2(

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

12

คาจางเชารถตูปรับอากาศไมประจํา

ทางพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมอินทร 54,000.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/91/2562 

ลว.5/2/2562

13

คาจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย

ปลูกลงถุง 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง นางพรพรรณ วุฒิญาณ 27,600.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/51/2562 

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  28  กุมภาพันธ  2562

14 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ 21,615.00 21,615.00 เฉพาะเจาะจง รานจงเจริญวัสดุภัณฑ 21,615.00

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/241/2562 

ลว.4/2/2562

15

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน กง-380 นาน 30,610.00 30,610.00 เฉพาะเจาะจง อูจําเริญยนต 30,610.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/089/2562 

ลว.1/2/2562

16 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประฐม  ปาคํา 21,615.00

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/202/2562 

ลว.21/1/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

17

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลทุงชาง อําเภอทุงชาง 

จังหวัดนาน จํานวน  1 บอ 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดีซี วิศวกรรมโยธา 20,300.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/26/2562 

ลว.17/1/2562

18

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง

จังหวัดนาน จํานวน  7 บอ 142,100.00 142,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรนิมิตร การโยธา 142,100.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/13/2562 

ลว.3/1/2562

19 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 28,545.60 28,545.60 เฉพาะเจาะจง รานผองพรรณ แสงสรอย 28,545.60           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/240/2562 

ลว.6/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

20 คาจางทําปาย จํานวน 2 รายการ 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน พี นานโฆษณา 34,500.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/90/2562 

ลว.4/2/2562

21 คาวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 180,204.00 180,204.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป.กิจรุงเรืองคาไม 180,204.00         

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/193/2562 

ลว.16/1/2562

22 คาวัสดุการเกษตร 47,700.00 47,700.00 เฉพาะเจาะจง รานณัชชาการเกษตร 47,700.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/238/2562 

ลว.1/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

23 คาวัสดุสํานักงาน 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ประเทศไทย 16,800.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/88/2562 

ลว.4/2/2562

24 คาวัสดุการเกษตร 38,800.00 38,800.00 เฉพาะเจาะจง รานจงเจริญวัสดุภัณฑ 38,800.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/236/2562 

ลว.1/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

25 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง รานณัชชาการเกษตร 11,200.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/237/2562 

ลว.1/2/2562

26 คาวัสดุการเกษตร 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธนัทภัทรการเกษตร 8,500.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/231/2562 

ลว.31/1/2562

27

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน กค-1375  นาน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค มอเตอรยางยนต 27,000.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/088/2562 

ลว.4/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

28

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลแมขะนิง อําเภอวัยงสา 

จังหวัดนาน จํานวน  3 บอ 60,900.00 60,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจษ เบเนฟตส กรุป 60,900.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/15/2562 

ลว.3/1/2562

29

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม 

จังหวัดนาน จํานวน  15 บอ 304,500.00 304,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์กอสราง 304,500.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/7/2562 ลว.

20/12/2560

30 คาวัสดุการเกษตร(ปูนโดโลไมท) 21,250.00 21,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมลิ้มศักดากุล 21,250.00

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/189/2562 

ลว.14/1/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

31

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน กข-8954 นาน 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค มอเตอรยางยนต 24,800.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/ 94/2562 

ลว.6/2/2562

32

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  เขื่อนเพชร 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/163/2562 

ลว.29 /1/2562

33

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นายดํารงคศักดิ์  คําเต็ม 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/161/2562 

ลว.29 /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  28  กุมภาพันธ  2562

34

คาขุดลอกสระเก็บน้ําบานทุงนอย หมูที่

 4 ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง 

จังหวัดนาน ความจุ 16,000 ลบ.ม. 

จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 2-งวดสุดทาย    1,157,000.00  1,157,000.00 e-bidding หจก.เอลตัน ริช        1,157,000.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/55/2561 

ลว.27/12/2560

35

คาจางเหมาผลิตถุงขาว ขนาด 

20x30(15) พิมพเมล็ดพันธุปอเทืองก

รมพัฒนาที่ดิน (2 หนา) และถุงขาว 

ขนาด 20x30(15) พิมพเมล็ดพันธุมะ

แฮะกรมพัฒนาที่ดิน (2 หนา)        33,216.00       33,216.00 เฉพาะเจาะจง รานใสใจบรรจุภัณฑ            33,216.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/225/2562 

ลว.30/1/2562

36 คาวัสดุการเกษตร 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจงเจริญวัสดุภัณฑ 80,000.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/235/2562 

ลว.1/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

37

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/154/2562 

ลว.28 /1/2562

38

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ใหมกันทะ 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/164/2562 

ลว.29 /1/2563

39

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสุขศรี ผัสดี 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/162/2562 

ลว.29 /1/2563



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  28  กุมภาพันธ  2562

40

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  ตาใส 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/152/2562 

ลว.28 /1/2562

41

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ขัติเนตร 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/165/2562 

ลว.29 /1/2562

42

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน สารฝน 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/153/2562 

ลว.28 /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  28  กุมภาพันธ  2562

43

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสมนึก  ทองคํา 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/166/2562 

ลว.29 /1/2562

44

คาวัสดุการเกษตร(ถังพลาสติกและ

กากน้ําตาล) 24,350.00 24,350.00 เฉพาะเจาะจง รานธนัทภัทรการเกษตร 24,350.00

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/217/2562 

ลว.28/1/2562

45 คาจางทําปาย จํานวน 3 รายการ        14,400.00       14,400.00 เฉพาะเจาะจง รานดูดีอิงคเจ็ท 14400

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/104/2562 

ลว.12 /2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

46

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นายหวัน  ซาวจําปา 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/151/2562 

ลว.28 /1/2562

47 คาวัสดุการเกษตร      119,219.00     119,219.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว          119,219.00

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/281/2562 

ลว.11/2/2562

48 คาวัสดุการเกษตร        43,576.60       43,576.60 เฉพาะเจาะจง รานบุญสงการเกษตร            43,576.60

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/266/2562 

ลว.8/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

49 คาวัสดุการเกษตร        21,253.00       21,253.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญสงการเกษตร            21,253.00

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/267/2562 

ลว.8/2/2562

50 คาวัสดุการเกษตร        58,145.00       58,145.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว            58,145.00

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/268/2562 

ลว.8/2/2562

51

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน จํานวน  1 บอ 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาแลงการโยธา 20,300.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/3/2562 ลว.

20 /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  28  กุมภาพันธ  2562

52

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 23,275.00 23,275.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร ใจมา 23,275.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/243/2562 

ลว.5/2/2562

53

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 21,450.00 21,450.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ จันทรตะวงศ 21,450.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/244/2562 

ลว.5/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

54

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 11,025.00 11,025.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวพร ทองหลิ้ม 11,025.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/258/2562 

ลว.8/2/2562

55

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอินแตง ปจนันท 9,200.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/254/2562 

ลว.8/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

56

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 11,025.00 11,025.00 เฉพาะเจาะจง นายทัน จันเขียว 11,025.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/245/2562 

ลว.5/2/2562

57

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์อดุลย คําสิทธิ 5,200.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/259/2562 

ลว.8/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

58

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 21,575.00 21,575.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมศักดิ์ ยาวิไชย 21,575.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/255/2562 

ลว.8/2/2562

59

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 6,125.00 6,125.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช เขื่อนเพชร 6,125.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/256/2562 

ลว.8/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

60

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 10,850.00 10,850.00 เฉพาะเจาะจง นายเทวิน มาไชย 10,850.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/252/2562 

ลว.8/2/2562

61

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 11,450.00 11,450.00 เฉพาะเจาะจง นายพยนต อุนพรม 11,450.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/251/2562 

ลว.8/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

62

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย ใจจันทร 13,250.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/257/2562 

ลว.8/2/2562

63

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 10,050.00 10,050.00 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา ชายวิชัย 10,050.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/253/2562 

ลว.8/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

64

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 50,850.00 50,850.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริพงษ อนยะ 50,850.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/260/2562 

ลว.8/2/2562

65

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 5,075.00 5,075.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ ปนติ 5,075.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/249/2562 

ลว.5/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

66

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสายผล เตชะ 5,150.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/250/2562 

ลว.5/2/2562

67

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 47,425.00 47,425.00 เฉพาะเจาะจง นายประทวน คําพู 47,425.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/248/2562 

ลว.5/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

68

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 7,975.00 7,975.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพารัตน คําแสน 7,975.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/247/2562 

ลว.5/2/2562

69

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 10,750.00 10,750.00 เฉพาะเจาะจง นางอินหมาย ทรายคํา 10,750.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/246/2562 

ลว.5/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

70

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตี่ยม คําดี 7,350.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/262/2562 

ลว.8/2/2562

71

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน ผาวังยศ 5,150.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/265/2562 

ลว.8/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

72

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 47,075.00 47,075.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม มูลมา 47,075.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/261/2562 

ลว.8/2/2562

73

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 15,250.00 15,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น การกาวี 15,250.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/263/2562 

ลว.8/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

74

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 12,875.00 12,875.00 เฉพาะเจาะจง นางอําพร มาจักร 12,875.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/264/2562 

ลว.8/2/2562

75

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 71,050.00 71,050.00 เฉพาะเจาะจง นายประทวน คําพู 71,050.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/279/2562 

ลว.11/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

76

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 28,175.00 28,175.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร ใจมา 28,175.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/276/2562 

ลว.11/2/2562

77

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเผา สารถอย 8,600.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/278/2562 

ลว.8/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

78

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 9,975.00 9,975.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญยิ่ง มารัด 9,975.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/280/2562 

ลว.11/2/2562

79

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง 

โดยเกษตรกร 8,675.00 8,675.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา ปาวี 8,675.00            

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/269/2562 

ลว.8/2/2562

80

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง 

จังหวัดนาน จํานวน 10 บอ 203,000.00 203,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรนิมิตร การโยธา 203,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/14/2562 

ลว.3/1/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

81

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลปาแลวหลวง อําเภอสันติสุข

 จังหวัดนาน จํานวน 2 บอ 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์กอสราง 40,600.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/8/2562 ลว.

20/12/2562

82

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลดูพงษ อําเภอสันติสุข 

จังหวัดนาน จํานวน 3 บอ 60,900.00 60,900.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์กอสราง 60,900.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/8/2562 ลว.

20/12/2563

83

คาจางเหมาขุดลอกหนองบานน้ําครก

เกา หมูที่ 5 ตําบลกองควาย อําเภอ

เมืองนาน จังหวัดนาน ความจุ 85,000

 ลบ.ม. จํานวน 1 แหง ในงวดที่2,3 

และ 4(เงินกันแหลงน้ําป 2561) 2,167,000.00 2,167,000.00 e-bidding หจก.วรนันทการกอสราง 2,167,000.00

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/60/2561 

ลว.2/5/2561



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  28  กุมภาพันธ  2562

84

คาจางกอสรางฝายน้ําลน บานยู หมูที่ 5

 ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 3(

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

85

คาจางกอสรางฝายน้ําลน บานยู หมูที่ 5

 ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 4(

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

86

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะโดย

เกษตรกร 12,620.00 12,620.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี ฝนจะขา 12,620.00           

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/277/2562 

ลว.11/2/2562



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  28  กุมภาพันธ  2562

87

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นายเกตุ  ดีปาละ 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/257/2562 

ลว.12 /2/2562

88

คาจดซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝกเพื่อ

ปลูก  เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุกลา

หญาแฝกเพื่อปลูก 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม  ยศพิไชย 32,640.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/271/2562 

ลว.13/2/2563
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