
ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน 

จํานวน  3 บอ 60,900.00 60,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณฐกร บิวด 60,900.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/16/2562 

ลว.4/1/2562

2

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลเจดียชัย อําเภอปว จังหวัด

นาน จํานวน  2 บอ 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณฐกร บิวด 40,600.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/17/2562 

ลว.4/1/2562

3

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัด

นาน จํานวน  3 บอ 142,100.00 142,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณฐกร บิวด 142,100.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/15/2562 

ลว.4/1/2562

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

4

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลแมสาคร อําเภอเวียงสา

จังหวัดนาน จํานวน  5 บอ 101,500.00 101,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทรัพยปรีชา 1 101,500.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/25/2562 

ลว.11/1/2562

5 คาจางทําปาย 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพีนานโษฆณา 21,500.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/112/2562 

ลว.14/2/2562

6

คาวัสดุการเกษตร(ถังพลาสติกและ

กากน้ําตาล) 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอ็น.โมลาส 49,500.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/332/2562 

ลว.15/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

7 คาวัสดุคอมพิวเตอร 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง รานเจอารคอมพิวเตอร 8,850.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/353/2562 

ลว.20/2/2562

8 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ 97,030.00 97,030.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนวิว 97,030.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/344/2562 

ลว.18/2/2562

9

คาซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝก เพื่อ

จัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก

เพื่อปลูก 13,440.00 13,440.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขันธสิริ 13,440.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/245/2562 

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  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

10

คาซื้อหนอพันธุกลาหญาแฝก พรอม

ขนสง และจางปลูกกลาหญาแฝก เพื่อ

จัดทําแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก

เพื่อปลูก 13,440.00 13,440.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร ทรัพยปญญานนท 13,440.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/255/2562 

ลว.12/1/2562

11

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม ยศพิไชย 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/22/2562 

ลว.24/2/2561

12

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน จํานวน  7 บอ 142,100.00 142,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 142,100.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/5/2562 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  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

13

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลนานอย อําเภอนานอย 

จังหวัดนาน จํานวน  1 บอ 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง รานวาสนาการคา 20,300.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/22/2562 

ลว4/1/2562

14

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลสถาน  อําเภอนานอย 

จังหวัดนาน จํานวน  4 บอ 81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง รานวาสนาการคา 81,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/19/2562 

ลว4/1/2562

15

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลสถาน  อําเภอนานอย 

จังหวัดนาน จํานวน  4 บอ 60,900.00 60,900.00 เฉพาะเจาะจง รานวาสนาการคา 60,900.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/21/2562 

ลว4/1/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

16

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง

โดยเกษตรกร 9,525.00 9,525.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานพัฒน  คําดี 9,525.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/282/2562 

ลว..11/2/2562

17

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิตยา สรอยสูงเนิน 24,000.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/345/2562 

ลว.18/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

18

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 14,660.00 14,660.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหวัง กองแกว 14,660.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/342/2562 

ลว.18/2/2562

19

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 68,700.00 68,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประทวน คําพู 68,700.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/284/2562 

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  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

20

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 11,525.00 11,525.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทย ปญญาแกว 11,525.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/331/2562 

ลว.18/2/2562

21

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกิจ ธุระยศ 5,850.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/341/2562 

ลว.18/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

22

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 11,025.00 11,025.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม  ผัดปา 11,025.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/343/2562 

ลว.18/2/2562

23

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 25,125.00 25,125.00 เฉพาะเจาะจง นายประทวน คําพู 25,125.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/352/2562 

ลว.20/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

24

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิต เดชรัตน 10,400.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/351/2562 

ลว.20/2/2562

25

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง ทองคํา 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/21/2562 

ลว.24/12/2561

26

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดที่ 2 47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร บุญยืน 47,250.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/23/2562 

ลว.24/12/2561

27

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน กข-8954 นาน 11,210.00 11,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตั้งจิตนุสรณ เซลสแอนดเซอรวิส 11,210.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/111/2562 

ลว.14/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

28

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลน้ําตก อําเภอนานอย 

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

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/20/2562 

ลว.4/1/2562

29

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่ตําบลน้ํา

แกน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน

 15 ตัน ในงวดที่ 1 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม จัดอุดชา 51,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/495/2562 

ลว.26/2/2562

30

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่ตําบลน้ํา

แกน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน

 15 ตัน ในงวดที่ 1 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวน กุณณะ 51,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/496/2562 

ลว.26/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

31

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 26,725.00 26,725.00 เฉพาะเจาะจง นางผล มะราช 26,725.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/283/2562 

ลว.11/2/2562

32 คาวัสดุการเกษตร(ซังขาวโพด) 54,375.00 54,375.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพวน ของหอม 54,375.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/421/2562 

ลว.1/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

33 คาวัสดุการเกษตร(ซังขาวโพด) 90,625.00 90,625.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว 90,625.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/311/2562 

ลว.13/2/2562

34

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 56,350.00 56,350.00 เฉพาะเจาะจง นายหวัน ซาวจําปา 56,350.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/374/2562 

ลว.22/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

35

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 17,775.00 17,775.00 เฉพาะเจาะจง นางแววดาว วงคปญญา 17,775.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/373/2562 

ลว.22/2/2562

36

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 6,125.00 6,125.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอม  หมื่นโฮง 6,125.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/371/2562 

ลว.22/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

37

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 11,540.00 11,540.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธจักร สายทอง 11,540.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/381/2562 

ลว.25/2/2562

38

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 38,680.00 38,680.00 เฉพาะเจาะจง นายสําราญ กันยะ 38,680.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/372/2562 

ลว.22/2/2562

39

คาจางเหมาสีฝด คัดแยกสิ่งจือปน และ

บรรจุกระสอบเมล็ดพันธุปอเทืองพรอม

รมยาฆาแมลง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม ยศพิไชย 70,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/125/2562 

ลว.18/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

40

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดที่ 2 57,750.00 57,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา ทาเรือน 57,750.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/31/2562 

ลว.25/12/2561

41

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม เกี๋ยนตะ 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/32/2562 

ลว.25/12/2561

42

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา 

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

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/28/2562 

ลว.25/1/2562

43

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน จํานวน  2 บอ 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง รานทรัพยปรีชา 1 40,600.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/24/2562 

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  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

44

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน จํานวน  5 บอ 101,500.00 101,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาแลงการโยธา 101,500.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/1/2562 ลว.

20/12/2561

45

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลถืมตอง อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน จํานวน  14 บอ 284,200.00 284,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาแลงการโยธา 284,200.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/2/2562 ลว.

20/12/2561

46

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่ตําบล

งอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน

 6 ตัน ในงวดที่ 1 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 20,400.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/402/2562 

ลว.18/2/2562

47

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่ตําบล

และ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน

 6 ตัน ในงวดที่ 1 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม จันตะวงค 20,400.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/401/2562 

ลว.18/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

48

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 9,375.00 9,375.00 เฉพาะเจาะจง นางพิกุล คนอยู 9,375.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/402/2562 

ลว.27/2/2562

49

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 5,075.00 5,075.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดารัตน อินสม 5,075.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/423/2562 

ลว.1/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

50

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 5,725.00 5,725.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตวงพร ขัติยะ 5,725.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/427/2562 

ลว.1/3/2562

51

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

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

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/424/2562 

ลว.1/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

52

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 63,100.00 63,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจรันดร  ศรีบุรินทร 63,100.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/425/2562 

ลว.1/3/2562

53

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 6,280.00 6,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัสสรา มหาวัน 6,280.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/426/2562 

ลว.1/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

54 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 12,375.00 12,375.00 เฉพาะเจาะจง นายสังวาลย คําถา 12,375.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/234/2562 

ลว.4/3/2562

55

คาจางเหมาปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 

โดยใชเครื่องจักรกล จํานวน 28.536 ไร

 หรือระยะดินขุดถม ความยาว 5.707 

กม. ปริมาตรดินขุดถม จํานวน 

9,987.60 ลบ.ม. 131,936.20 131,936.20 เฉพาะเจาะจง นายสุขุม นวลคํา 131,936.20         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/250/2562 

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  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

56

คาจางเหมาปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 

โดยใชเครื่องจักรกล จํานวน 43 ไร 

หรือระยะดินขุดถม ความยาว 8.6 กม.

 ปริมาตรดินขุดถม จํานวน 15,050 

ลบ.ม. 198,810.50 198,810.50 เฉพาะเจาะจง นายเรียน สารใจ 198,810.50         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/248/2562 

ลว.11/2/2562

57

คาจางเหมาปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 

โดยใชเครื่องจักรกล จํานวน 40 ไร 

หรือระยะดินขุดถม ความยาว 8 กม. 

ปริมาตรดินขุดถม จํานวน 14,000 ลบ.

ม. 184,940.00 184,940.00 เฉพาะเจาะจง นางพิชสมัย ใบยา 184,940.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/260/2562 

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  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

58 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 35,514.00 35,514.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญสงการเกษตร 35,514.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/354/2562 

ลว.20/2/2562

59

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน จํานวน  11 บอ 223,300.00 223,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลังชัยการโยธา 223,300.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/27/2562 

ลว.18/1/2562

60

คาจางกอสรางระบบทอสงน้ํา บานนา

เหลืองมวงขวา หมูที่ 4 ตําบลน้ําแกน 

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ความยาว 

2,175 เมตร จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 1 5,074,000.00 5,074,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเอกพัฒน คอนสตรัคชั่น 5,074,000.00       

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/30/2562 

ลว.25/1/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

61

คาจางกอสรางระบบทอสงน้ํา บานนา

เหลืองมวงขวา หมูที่ 4 ตําบลน้ําแกน 

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ความยาว 

2,175 เมตร จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 2 5,074,000.00 5,074,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเอกพัฒน คอนสตรัคชั่น 5,074,000.00       

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/30/2562 

ลว.25/1/2562

62

คาจางกอสรางระบบทอสงน้ํา บานนา

เหลืองมวงขวา หมูที่ 4 ตําบลน้ําแกน 

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ความยาว 

2,175 เมตร จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 3 5,074,000.00 5,074,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเอกพัฒน คอนสตรัคชั่น 5,074,000.00       

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/30/2562 

ลว.25/1/2562

63

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 60,275.00 60,275.00 เฉพาะเจาะจง นางลําดวน อุตสาห 60,275.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/413/2562 

ลว.28/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

64

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 62,475.00 62,475.00 เฉพาะเจาะจง นางพรพรรณ วุฒิญาณ 62,475.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/412/2562 

ลว.28/2/2562

65

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 57,575.00 57,575.00 เฉพาะเจาะจง นางสุขศรี ผัสดี 57,575.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/428/2562 

ลว.1/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

66

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 64,700.00 64,700.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  เขื่อนเพชร 64,700.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/411/2562 

ลว.28/2/2562

67

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 8,575.00 8,575.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริพงษ อนยะ 8,575.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/422/2562 

ลว.1/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

68

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก ปองแกว 23,100.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/429/2562 

ลว.1/3/2562

69

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุถั่วมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 31,360.00 31,360.00 เฉพาะเจาะจง นางพิกุล คนอยู 31,360.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/401/2562 

ลว.27/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

70

คาวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติกและ

กากน้ําตาล) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานณัชชาการเกษตร 9,000.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/465/2562 

ลว.8/3/2562

71

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่ตําบล

สถาน อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 

จํานวน 30 ตัน ในงวดที่ 1 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร ใจมา 102,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/531/2562 

ลว.28/2/2562

72

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่ตําบล

ศรีษะเกษ  อําเภอนานอย  จังหวัดนาน

 จํานวน 30 ตัน ในงวดที่ 1 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยี่ยม  มาพรม 102,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/533/2562 

ลว.28/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

73

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 5 ความยาว 1.383 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 415 ลบ.

ม. 78,405.95 78,405.95 เฉพาะเจาะจง นางสาวสา บัวเหล็ก 78,405.95           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/213/2562 

ลว.5/2/2562

74

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.010 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 802 ลบ.

ม. 151,521.86 151,521.86 เฉพาะเจาะจง นายบุญเปง นาคอาย 151,521.86         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/191/2562 

ลว.1/2/2562

75

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.220 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 844 ลบ.

ม. 159,456.92 159,456.92 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ เครือศรี 159,456.92         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/192/2562 

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  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

76

คาจางเหมาขุดบอดักตะกอนดิน จํานวน

 9 จุด  ปริมาณ 3,143.52 ลบ.ม. 66,076.79 66,076.79 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา พรมใจ 66,076.79           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/216/2562 

ลว.5/2/2562

77

คาจางเหมาปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 

โดยใชเครื่องจักรกล จํานวน 40 ไร 

หรือระยะดินขุดถม ความยาว 8 กม. 

ปริมาตรดินขุดถม จํานวน 14,000 ลบ.

ม. 184,940.00 184,940.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล ใหมตา 184,940.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/244/2562 

ลว.11/2/2562

78 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็มพี ซัพพลาย 10,800.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/461/2562 

ลว.7/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

79

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 3.370 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 674 ลบ.

ม. 127,338.82 127,338.82 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว 127,338.82         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/214/2562 

ลว.5/2/2562

80

คาจางเหมาปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 

โดยใชเครื่องจักรกล จํานวน 43 ไร 

หรือระยะดินขุดถม ความยาว 8.6 กม.

 ปริมาตรดินขุดถม จํานวน 15,050 

ลบ.ม. 198,810.50 198,810.50 เฉพาะเจาะจง หจก.นองทองคําการกอสราง 198,810.50         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/239/2562 

ลว.8/2/2562

81

คาจางเหมาปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 

โดยใชเครื่องจักรกล จํานวน 25 ไร 

หรือระยะดินขุดถม ความยาว 5 กม. 

ปริมาตรดินขุดถม จํานวน 8,750 ลบ.ม. 115,587.50 115,587.50 เฉพาะเจาะจง นายพัลลภ ปะทิ 115,587.50         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/259/2562 

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  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

82

คาจางเหมาทําทางลําเลียงในไรนา 

ความยาว 1.100 กม. และทําบอดัก

ตะกอนดิน จํานวน 10 จุด 80,983.00 80,983.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา พรมใจ 80,983.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/243/2562 

ลว.11/2/2562

83

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,000 

ลบ.ม. 188,930.00 188,930.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร แสนสี 188,930.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/313/2562 

ลว.15/2/2562

84

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,000 

ลบ.ม. 188,930.00 188,930.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม  อนันต 188,930.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/315/2562 

ลว.15/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

85 คาวัสดุคอมพิวเตอร 21,350.00 21,350.00 เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา 21,350.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/321/2562 

ลว.14/2/2562

86

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ กันยะ 6,650.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/466/2562 

ลว.8/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

87

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 15,925.00 15,925.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกรัตน ขัติยะ 15,925.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/467/2562 

ลว.8/3/2562

88

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 8,575.00 8,575.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญหยวย พลังฤทธิ์ 8,575.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/471/2562 

ลว.11/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

89

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 39,350.00 39,350.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี สมศรี 39,350.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/472/2562 

ลว.11/3/2562

90

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจรันดร  ศรีบุรินทร 29,400.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/431/2562 

ลว.4/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

91

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 6,320.00 6,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคํานอย เสารวงค 6,320.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/473/2562 

ลว.11/3/2562

92

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง นายถนัด ตะหลา 6,480.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/432/2562 

ลว.4/3/2562

93

คาจางเหมาสีฝด คัดแยกสิ่งจือปน และ

บรรจุกระสอบเมล็ดพันธุปอเทืองพรอม

รมยาฆาแมลง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม ยศพิไชย 70,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/175/2562 

ลว.12/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

94

คาจางเหมาสีฝด คัดแยกสิ่งจือปน และ

บรรจุกระสอบเมล็ดพันธุมะแฮะพรอม

รมยาฆาแมลง 22,750.00 22,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเพียร มุงตอม 22,750.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/171/2562 

ลว.11/3/2562

95

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก ในงวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน สารฝน 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/474/2562 

ลว.25/2/2562

96

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.8 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 960 ลบ.

ม. 181,372.80 181,372.80 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบา กันทา 181,372.80         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/314/2562 

ลว.15/2/2562

97

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 800 ลบ.

ม. 181,144.00 181,144.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนอ เทพจันตา 181,144.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/312/2562 

ลว.15/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

98

คาจางเหมาขุดบอดักตะกอนดิน จํานวน

 12 จุด ปริมาตดินถมบดอัด จํานวน 

4,147.20 ลบ.ม. 88,875.00 88,875.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ  ตะแกว 88,875.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/310/2562 

ลว.14/2/2562

99

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 800 ลบ.

ม. 181,144.00 181,144.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันดา แสงวรรณา 181,144.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/316/2562 

ลว.15/2/2562

100

คาจางเหมาทําทางลําเลียงในไรนา 

ความยาว 1.051 กม. ปริมาตรดินถม

บดอัด 1,051 ลบ.ม. และจางเหมาวาง

ทอลอด จํานวน 15 จุด 70,414.71 70,414.71 เฉพาะเจาะจง หจก.นองทองคําการกอสราง 70,414.71           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/572/2562 

ลว.4/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

101

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.930 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 986 ลบ.

ม. 186,284.98 186,284.98 เฉพาะเจาะจง นายประชัน ถานันท 186,284.98         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/247/2562 

ลว.11/2/2562

102

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5.180 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,036 

ลบ.ม. 195,731.48 195,731.48 เฉพาะเจาะจง นางสําลี ทะภูมินทร 195,731.48         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/291/2562 

ลว.14/2/2562

103

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.520 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 904 ลบ.

ม. 170,792.72 170,792.72 เฉพาะเจาะจง นางสมหวัง ขันธสิริ 170,792.72         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/332/2562 

ลว.18/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

104

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.540 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 908 ลบ.

ม. 171,548.44 171,548.44 เฉพาะเจาะจง นายนะเรศ ศรีนะ 171,548.44         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/331/2562 

ลว.18/2/2562

105

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลปงสนุก อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน จํานวน 7 บอ 142,100.00 142,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลังชัยการโยธา 142,100.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/34/2562 

ลว.8/2/2562

106

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลน้ําปว อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน จํานวน 12 บอ 243,000.00 243,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินแสงทวีโชค 243,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/12/2562 

ลว.28/12/2561



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

107

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน จํานวน 3 บอ 60,900.00 60,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลังชัยการโยธา 60,900.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/31/2562 

ลว.30/1/2562

108

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลกองควาย อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน จํานวน 15 บอ 304,500.00 304,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาแลงการโยธา 304,500.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/4/2562 ลว.

20/12/2561

109

คาจางเหมาขุดคบอดักตะกอนดิน 

จํานวน 7 จุด ปริมาณ  1,972.80 ลบ.ม. 42,277.10 42,277.10 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา พรมใจ 42,277.10           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/246/2562 

ลว.111/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

110

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5.123 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,024.60

 ลบ.ม. 193,577.68 193,577.68 เฉพาะเจาะจง นายอุดม อิธิมา 193,577.68         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/235/2562 

ลว.8/2/2562

111

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.989 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 997.80 

ลบ.ม. 188,514.35 188,514.35 เฉพาะเจาะจง นายแสน กันทะ 188,514.35         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/234/2562 

ลว.8/2/2562

112

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.962 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 992.40 

ลบ.ม. 187,494.13 187,494.13 เฉพาะเจาะจง นายคร เรืองกิจจา 187,494.13         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/293/2562 

ลว.14/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

113

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5.146 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,029.20

 ลบ.ม. 194,446.76 194,446.76 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ์  จินยา 194,446.76         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/236/2562 

ลว.8/2/2562

114

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5.178 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,035.60

 ลบ.ม. 195,655.91 195,655.91 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร เทพอาสน 195,655.91         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/237/2562 

ลว.8/2/2562

115

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5.260 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,052 

ลบ.ม. 198,754.36 198,754.36 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย เขื่อนเพชร 198,754.36         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/431/2562 

ลว.21/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

116

คาจางเหมาปลูกดูแลรักษากลาหญา

แฝกเพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา 

ครั้งที่ 1 14,875.00 14,875.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ใหมกันทะ 14,875.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/473/2562 

ลว.25/2/2562

117

คาจางกอสรางฝายน้ําลน บานยู หมูที่ 5

 ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 5 

(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

118

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก ในงวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/471/2562 

ลว.25/2/2562

119

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก ในงวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  ตาใส 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/472/2562 

ลว.25/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

120

คาจางเหมาทําฝายชะลอน้ําชั่วคราว

แบบกระสอบปูนทราย พรอมอุปกรณ 

จํานวน 3 จุด 21,929.00 21,929.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล คําเขื่อน 21,929.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/417/2562 

ลว.20/2/2562

121

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.960 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 992 ลบ.

ม. 187,418.56 187,418.56 เฉพาะเจาะจง นายเมทะวาท แซทาว 187,418.56         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/298/2562 

ลว.14/2/2562

122

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.940 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 988 ลบ.

ม. 186,662.84 186,662.84 เฉพาะเจาะจง นางจงศิริ เทียนรุงรัศมี 186,662.84         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/301/2562 

ลว.14/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

123

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.850 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 970 ลบ.

ม. 183,262.10 183,262.10 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ น้ําเกาะวิทยา 183,262.10         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/302/2562 

ลว.14/2/2562

124

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.930 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 986  

ลบ.ม. 186,284.98 186,284.98 เฉพาะเจาะจง นายสพล แซยาง 186,284.98         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/295/2562 

ลว.14/2/2562

125

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.820 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 964  

ลบ.ม. 182,128.52 182,128.52 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทียนรุงยอดภู 182,128.52         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/194/2562 

ลว.14/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

126

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5.130 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,026  

ลบ.ม. 193,842.18 193,842.18 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน เทียนรุงรัศมี 193,842.18         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/305/2562 

ลว.14/2/2562

127

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.840 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 968  

ลบ.ม. 182,884.24 182,884.24 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล เทียนรุงรัศมี 182,884.24         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/304/2562 

ลว.14/2/2562

128

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.870 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 974  

ลบ.ม. 184,017.82 184,017.82 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม แซทาว 184,017.82         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/296/2562 

ลว.14/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

129

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.880 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 976 ลบ.

ม. 184,395.68 184,395.68 เฉพาะเจาะจง นายทรงศักดิ์ กาญจนคุโนทัย 184,395.68         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/267/2562 

ลว.14/2/2562

130

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5.100 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,020 

ลบ.ม. 192,708.60 192,708.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจารี ฤทธิ์พายัพ 192,708.60         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/303/2562 

ลว.14/2/2562

131

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.870 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 974 ลบ.

ม. 184,017.82 184,017.82 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ แซทาว 184,017.82         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/299/2562 

ลว.14/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

132

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5.230 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,046 

ลบ.ม. 197,620.78 197,620.78 เฉพาะเจาะจง นายทรงศักดิ์ วิศรุตเวสสะภู 197,620.78         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/300/2562 

ลว.14/2/2562

133

คาจางเหมาขุดคันคูเบนน้ํา ความยาว 

1.500 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุดดินถม 

จํานวน 714 ลบ.ม. 134,896.02 134,896.02 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ  แซทาว 134,896.02         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/306/2562 

ลว.14/2/2562

134

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.330 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 866  

ลบ.ม. 163,613.38 163,613.38 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพล กาแฮด 163,613.38         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/416/2562 

ลว.20/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

135

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.730 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 946 ลบ.

ม. 178,727.78 178,727.78 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย ขันธสิริ 178,727.78         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/333/2562 

ลว.18/2/2562

136

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.650 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 930 ลบ.

ม. 175,704.90 175,704.90 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ตันยอด 175,704.90         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/334/2562 

ลว.18/2/2562

137

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.600 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 920 ลบ.

ม. 173,815.60 173,815.60 เฉพาะเจาะจง นายพุฒ อินตา 173,815.60         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/309/2562 

ลว.14/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

138

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.660 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 932 ลบ.

ม. 176,082.76 176,082.76 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญพัชร กองนันท 176,082.76         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/194/2562 

ลว.21/2/2562

139

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 22,540.00 22,540.00 เฉพาะเจาะจง นายยศ ปนละ 22,540.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/488/2562 

ลว.13/3/2562

140

คาจางเหมาปลูกดูแลรักษากลาหญา

แฝกเพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา 

ครั้งที่ 1 14,875.00 14,875.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย เขื่อนเพชร 14,875.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/513/2562 

ลว.27/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

141

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.780 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 956 ลบ.

ม. 180,617.08 180,617.08 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย ยาใจ 180,617.08         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/335/2562 

ลว.18/2/2562

142

คาจางเหมาทําฝายชะลอน้ําชั่วคราว

แบบกระสอบปูนทราย พรอมอุปกรณ 

จํานวน 10 จุด 67,754.72 67,754.72 เฉพาะเจาะจง นายเปลี่ยน อินทรวงค 67,754.72           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/651/2562 

ลว.8/3/2562

143

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.978 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 995.60 

ลบ.ม. 188,098.71 188,098.71 เฉพาะเจาะจง นางจําเนียร เทพอาสน 188,098.71         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/311/2562 

ลว.15/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

144

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 5.084 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 1,016.80

 ลบ.ม. 192,104.02 192,104.02 เฉพาะเจาะจง นายสวาง มูลยะ 192,104.02         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/320/2562 

ลว.15/2/2562

145

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.953 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 990.60 

ลบ.ม. 187,154.06 187,154.06 เฉพาะเจาะจง นายณรงค คําศรีใส 187,154.06         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/292/2562 

ลว.14/2/2562

146

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.907 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 981.40 

ลบ.ม. 185,415.90 185,415.90 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก ยศอาลัย 185,415.90         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/319/2562 

ลว.15/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

147

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก ในงวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายดํารงคศักดิ์  คําเต็ม 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/512/2562 

ลว.27/2/2562

148

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.460 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 892 ลบ.

ม. 168,525.56 168,525.56 เฉพาะเจาะจง นางสวิง อุยาณะ 168,525.56         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/339/2562 

ลว.18/2/2562

149

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.340 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 868 ลบ.

ม. 163,991.24 163,991.24 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ วันเพ็ญ 163,991.24         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/432/2562 

ลว.21/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

150

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.164 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 832.80 

ลบ.ม. 157,340.90 157,340.90 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ เสนาะกลาง 157,340.90         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/433/2562 

ลว.21/2/2562

151

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.230 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 846 ลบ.

ม. 159,834.78 159,834.78 เฉพาะเจาะจง นางราตรี ทองสุข 159,834.78         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/414/2562 

ลว.20/2/2562

152

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.250 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 850 ลบ.

ม. 160,590.50 160,590.50 เฉพาะเจาะจง นายสวาง ใบยา 160,590.50         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/411/2562 

ลว.20/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

153

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.170 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 834 ลบ.

ม. 157,567.62 157,567.62 เฉพาะเจาะจง นางกุงศรี ยะแสง 157,567.62         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/413/2562 

ลว.20/2/2562

154

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.120 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 824 ลบ.

ม. 155,678.32 155,678.32 เฉพาะเจาะจง นางสนม วันเพ็ญ 155,678.32         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/412/2562 

ลว.20/2/2562

155

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 9,680.00 9,680.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเจตร จอมใจเหล็ก 9,680.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/487/2562 

ลว.13/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

156

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 15,680.00 15,680.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คํามงคล 15,680.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/486/2562 

ลว.13/3/2562

157

คาจางไถกลตอซังพืช  ในพื้นที่ตําบล

และ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน

 100 ไร 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนห วงควาท 33,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/256/2562 

ลว.12/2/2562

158

คาจางไถกลตอซังพืช  ในพื้นที่ตําบล

งอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน

 100 ไร 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันทร เทพจันตา 33,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/258/2562 

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  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

159

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.370 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 877 ลบ.

ม. 165,691.61 165,691.61 เฉพาะเจาะจง นายอิ่นแกว ปาโน 165,691.61         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/215/2562 

ลว.5/2/2562

160

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานทา

ลอ หมูที่ 2  ตําบลแงง อําเภอปว  

จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 1 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินเปลี่ยน สมมุติ 17,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/634/2562 

ลว.7/3/2562

161

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บาน

ดอนอภัย หมูที่ 6 ตําบลปาแลวหลวง 

อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน จํานวน 20

 ตัน ในงวดที่ 1 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศ ปนละ 68,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/671/2562 

ลว.11/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

162

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานปง

สนุก หมูที่ 1 ตําบลปงสนุก อําเภอเวียง

สา จังหวัดนาน จํานวน 8 ตัน ในงวดที่

 1 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล เขียวปญญา 27,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/595/2562 

ลว.5/3/2562

163

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 5 ความยาว 1.370 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 411 ลบ.

ม. 77,650.23 77,650.23 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา อุนถิ่น 77,650.23           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/141/2562 

ลว.25/1/2562

164

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 5 ความยาว 1.363 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 409 ลบ.

ม. 77,272.37 77,272.37 เฉพาะเจาะจง นางสาวบานเย็น บัวเหล็ก 77,272.37           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/143/2562 

ลว.25/1/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 มีนาคม  2562

165

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 5 ความยาว 1.387 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 416 ลบ.

ม. 78,594.88 78,594.88 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี บัวเหล็ก 78,594.88           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/266/2562 

ลว.6/2/2562

166

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 5 ความยาว 1.397 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 419 ลบ.

ม. 79,161.67 79,161.67 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค  ทรัพยทวีศิริ 79,161.67           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/142/2562 

ลว.25/1/2562

167

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.920 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 984 ลบ.

ม. 185,907.12 185,907.12 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชานันท อุนถิ่น 185,907.12         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/336/2562 

ลว.18/2/2562





ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บาน

ศาลา หมูที่ 1 ตําบลสถาน อําเภอนา

นอย จังหวัดนาน จํานวน 500 ไร 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดี่ยว รักเสน 165,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/532/2562 

ลว.28/2/2562

2

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก

 ในงวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายทิพย ขัติเนตร 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/493/2562 

ลว.26/2/2562

3

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก

 ในงวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายหวัน ซาวจําปา 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/491/2562 

ลว.26/2/2562

4

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก

 ในงวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ทองคํา 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/492/2562 

ลว.26/2/2562

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

5

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.430 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 886 ลบ.

ม. 167,391.98 167,391.98 เฉพาะเจาะจง นายเวทย ทะภูมินทร 167,391.98         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/534/2562 

ลว.1/3/2562

6

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.100 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 820 ลบ.

ม. 154,922.60 154,922.60 เฉพาะเจาะจง นายสวงค โนตะยศ 154,922.60         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/536/2562 

ลว.1/3/2562

7

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.630 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 926 ลบ.

ม. 174,949.18 174,949.18 เฉพาะเจาะจง นายราชันย  สิทธิฤาชัย 174,949.18         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/573/2562 

ลว.4/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

8

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.550 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 910 ลบ.

ม. 171,926.30 171,926.30 เฉพาะเจาะจง นางจีรภา ขันธสิริ 171,926.30         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/535/2562 

ลว.1/3/2562

9

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลนาปง อําเภอภูเพียง จังหวัด

นาน จํานวน  1 บอ 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 20,300.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/36/2562 

ลว.20/2/2562

10

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษา 

หมายเลขทะเบียน กค-1375 นาน 

จํานวน 6 รายการ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง อูชางพันธ 5,300.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/113/2562 

ลว.14/2/2562

11

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษา 

หมายเลขทะเบียน กข-8954 นาน 

จํานวน 11 รายการ 12,360.00 12,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตั้งจิตนุสรณ เซลสแอนดเซอรวิส 12,360.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/201/2562 

ลว.20/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

12

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก

 ในงวดที่ 1 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นางสุขศรี ผัสดี 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/511/2562 

ลว.27/2/2562

13

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก

 ในงวดที่ 1 18,375.00 18,375.00 เฉพาะเจาะจง นายเกตุ ดีปาละ 18,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/553/2562 

ลว.1/3/2562

14

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก

 ในงวดที่ 1 18,375.00 18,375.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม ยศพิไชย 18,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/551/2562 

ลว.1/3/2562

15

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก

 ในงวดที่ 1 18,375.00 18,375.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร ทรัพยปญญานนท 18,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/552/2562 

ลว.1/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

16

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก

 ในงวดที่ 1 18,375.00 18,375.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขันธสิริ 18,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/571/2562 

ลว.4/3/2562

17

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษา 

หมายเลขทะเบียน ม-0650 นาน 

จํานวน 15 รายการ 10,570.00 10,570.00 เฉพาะเจาะจง อูเวียงสาจําเริญยนต 10,570.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/202/2562 

ลว.20/3/2562

18 คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 17 รายการ 8,878.00 8,878.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็มพี ซัพพลาย 8,878.00 

มคุณสมบต

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/430/2562 

ลว.1/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

19

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.830 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน  966 

ลบ.ม. 182,506.38 182,506.38 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิตา เจริญจิตรัตนกุล 182,506.38         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/337/2562 

ลว.18/2/2562

20

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.980 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 996 ลบ.

ม. 188,174.28 188,174.28 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขันธสิริ 188,174.28         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/415/2562 

ลว.20/2/2562

21

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.900 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 980 ลบ.

ม. 185,151.40 185,151.40 เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ทองคํา 185,151.40         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/338/2562 

ลว.18/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

22

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.870 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 974 ลบ.

ม. 184,017.82 184,017.82 เฉพาะเจาะจง นายนวพล มูลยะ 184,017.82         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/274/2562 

ลว.13/2/2562

23

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานพงษ

  หมูที่ 6 ตําบลพงษ อําเภอสันติสุข  

จังหวัดนาน จํานวน 3 ตัน ในงวดที่ 1 10,200.00 10,200.00  เฉพาะเจาะจง นายปรเมษฐ  โลนันท 10,200.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/658/2562 

ลว.8/3/2562

24

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานศรี

นามาน  หมูที่ 7 ตําบลพงษ อําเภอ

สันติสุข  จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ใน

งวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายชวย โลนันท 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/659/2562 

ลว.8/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

25

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานปา

แดด หมูที่ 1 ตําบลพงษ อําเภอสันติสุข 

 จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ โคฤทธิ์ 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/655/2562 

ลว.8/3/2562

26

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บาน

ดอนกลาง หมูที่ 8 ตําบลพงษ อําเภอ

สันติสุข  จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ใน

งวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพรพิพัฒน  อวนธะนะ 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/662/2562 

ลว.8/3/2562

27

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานหัว

นา หมูที่ 9 ตําบลพงษ อําเภอสันติสุข  

จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 1 10,200.00 10,200.00  เฉพาะเจาะจง นายลวน จอมพันธ 10,200.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/660/2562 

ลว.8/3/2562

28

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานศรี

บุญเรือง  หมูที่ 2 ตําบลพงษ อําเภอ

สันติสุข  จังหวัดนาน จํานวน 2 ตัน ใน

งวดที่ 1 6,800.00 6,800.00  เฉพาะเจาะจง นายมิ่ง ยะอิ่น 6,800.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/657/2562 

ลว.8/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

29

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานใหม

ไชยมงคล  หมูที่ 7 ตําบลแงง อําเภอปว

 จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสนิท โนจิตร 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/632/2562 

ลว.7/3/2562

30

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานพาน

  หมูที่ 5 ตําบลแงง อําเภอปว จังหวัด

นาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายประยูร แกวโก 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/633/2562 

ลว.7/3/2562

31

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานหัว

เมือง  หมูที่ 5 ตําบลแงง อําเภอปว 

จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเจริญ ไชยยะ 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/631/2562 

ลว.7/3/2562

32

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานโปรง

  หมูที่ 7 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายบุญยก กันอินทร 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/594/2562 

ลว.5/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

33

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานพระ

เนตร  หมูที่ 2 ตําบลสาน อําเภอเวียง

สา จังหวัดนาน จํานวน 10 ตัน ในงวด

ที่ 1 34,000.00 34,000.00  เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ นันทะนอย 34,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/593/2562 

ลว.5/3/2562

34

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานผา

เวียง  หมูที่ 5 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา

 จังหวัดนาน จํานวน 10 ตัน ในงวดที่ 1 34,000.00 34,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสมคิด สีเขียว 34,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/592/2562 

ลว.5/3/2562

35

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานผา

เวียง  หมูที่ 9 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา

 จังหวัดนาน จํานวน 10 ตัน ในงวดที่ 1 34,000.00 34,000.00  เฉพาะเจาะจง นางมะลิ ยศวิถี 34,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/596/2562 

ลว.5/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

36

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานสาน

 หมูที่ 3 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน จํานวน 10 ตัน ในงวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสวิน ทองพิชัย 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/591/2562 

ลว.5/3/2562

37

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษา 

หมายเลขทะเบียน 80-6175 นาน 6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง รานสุธรรมการชาง 6,760.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/506/2562 

ลว.19/3/2562

38

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษา 

หมายเลขทะเบียน กจ-2100 นาน 7,329.50 7,329.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน เมืองนาน จํากัด 7,329.50            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/216/2562 

ลว.25/3/2562

39

คาจางเหมาขุดบอดักตะกอนดิน จํานวน

 3 จุด ปริมาตรดินถมบดอัด จํานวน 

388.80 ลบ.ม. 8,331.98 8,331.98 เฉพาะเจาะจง นายเรียน สารใจ 8,331.98            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/681/2562 

ลว.11/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

40

คาจางเหมาทําฝายชะลอน้ําชั่วคราว

แบบกระสอบปูนทราย พรอมอุปกรณ 

จํานวน 10 จุด 91,209.14 91,209.14 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา ทิตทิพากร 91,209.14           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/307/2562 

ลว.14 กุมภาพันธ 

2562

41

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 3.925 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 785 ลบ.

ม. 148,310.05 148,310.05 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา พิศจารย 148,310.05         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/233/2562 

ลว.8/2/2562

42

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 3.885 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 777 ลบ.

ม. 146,798.61 146,798.61 เฉพาะเจาะจง นายทิณกร ใจปง 146,798.61         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/232/2562 

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  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

43

คาจางกอสรางระบบทอสงน้ํา บานนา

เหลืองมวงขวา หมูที่ 4 ตําบลน้ําแกน 

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ความยาว 

2,175 เมตร จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 4 5,074,000.00 5,074,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเอกพัฒน คอนสตรัคชั่น 2,984,000.00       

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/30/2562 

ลว.25/1/2562

44

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 13,125.00 13,125.00  เฉพาะเจาะจง นายชาตรี วงคเกตุ 13,125.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/525/2562 

ลว.25/3/2562

45

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 49,900.00 49,900.00  เฉพาะเจาะจง นายวิศิษศักดิ์ อิ่นมะโน 49,900.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/523/2562 

ลว.25/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

46

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 52,475.00 52,475.00  เฉพาะเจาะจง นายจรันดร  ศรีบุรินทร 52,475.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/522/2562 

ลว.25/3/2562

47

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 11,850.00 11,850.00  เฉพาะเจาะจง นายพิชัย ลักษณะ 11,850.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/521/2562 

ลว.25/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

48

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุมะแฮะ 

โดยเกษตรกร 23,440.00 23,440.00  เฉพาะเจาะจง นายยศ ปนละ 23,440.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/524/2562 

ลว.25/3/2562

49

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน กข-9170 นาน 26,350.00 26,350.00 เฉพาะเจาะจง รานสงาออโตพารท 26,350.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/97/2562 

ลว.11/3/2562

50

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 61,250.00 61,250.00  เฉพาะเจาะจง นายจรันดร  ศรีบุรินทร 61,250.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/546/2562 

ลว.29/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

51

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 61,250.00 61,250.00  เฉพาะเจาะจง นางสุรีย ศรีบุรินทร 61,250.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/557/2562 

ลว.2/4/2562

52

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุถั่วมะแฮะ

โดยเกษตรกร 11,080.00 11,080.00  เฉพาะเจาะจง นายยุทธจักร สายทอง 11,080.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/556/2562 

ลว.2/4/2562

53

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานพระ

เนตร  หมูที่ 2 ตําบลสาน อําเภอเวียง

สา จังหวัดนาน จํานวน 10 ตัน ในงวด

ที่ 1 34,000.00 34,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พัฒนา 34,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/597/2562 

ลว.5/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

54

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานสาน

  หมูที่ 3 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นางวราพร สุภโกศล 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/598/2562 

ลว.5/3/2562

55

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานสาน

เหนือ  หมูที่ 10 ตําบลสาน อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 2 ตัน ใน

งวดที่ 1 6,800.00 6,800.00  เฉพาะเจาะจง นางจินตนา กันใจ 6,800.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/599/2562 

ลว.5/3/2562

56

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานปว

ชัย  หมูที่ 7 ตําบลฝายแกว อําเภอภู

เพียง จังหวัดนาน จํานวน 15 ตัน ใน

งวดที่ 1 51,000.00 51,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจําเนียร กันจนา 51,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/741/2562 

ลว.18/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

57

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานแหด

  หมูที่ 12 ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง

 จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเอนก จาวะนา 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/742/2562 

ลว.18/3/2562

58

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานทุง

นอย  หมูที่ 5 ตําบลฝายแกว อําเภอภู

เพียง จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ใน

งวดที่ 1 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสินธ พรมพิชัย 17,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/743/2562 

ลว.18/3/2562

59

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน กจ-2100 นาน 21,420.01 21,420.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน เมืองนาน จํากัด 21,420.01           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/224/2562 

ลว.27/3/2562

60

คาจางเหมาทําอาคารชะลอน้ําชั่วคราว

 พรอมอุปกรณ (แบบกระสอบปูนทราย)

 จํานวน 10 จุด 135,490.00 135,490.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสัน วัฒนาศิริเสรีนนท 135,490.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/480/2562 

ลว.25/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

61

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.780 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 956 ลบ.

ม. 180,617.08 180,617.08 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักดิ์ แกวใส 180,617.08         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/477/2562 

ลว.25/2/2562

62

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.285 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 857 ลบ.

ม. 161,913.01 161,913.01 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ผัดดี 161,913.01         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/475/2562 

ลว.25/2/2562

63

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.455 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 891 ลบ.

ม. 168,336.63 168,336.63 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ มีบุญ 168,336.63         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/476/2562 

ลว.25/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

64

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.338 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 867.60 

ลบ.ม. 163,915.67 163,915.67 เฉพาะเจาะจง นายธนิน แซโซง 163,915.67         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/479/2562 

ลว.25/2/2562

65

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.345 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 869 ลบ.

ม. 164,180.17 164,180.17 เฉพาะเจาะจง นายตัว แซโซง 164,180.17         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/502/2562 

ลว.26/2/2562

66

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.654 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 930.80 

ลบ.ม. 175,856.04 175,856.04 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ แซเลา 175,856.04         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/478/2562 

ลว.25/2/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

67

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.343 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 868.60 

ลบ.ม. 164,104.60 164,104.60 เฉพาะเจาะจง นายสิทธินนท แซยาง 164,104.60         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/501/2562 

ลว.26/2/2562

68

คาจางเหมาทําอาคารชะลอน้ําชั่วคราว

 พรอมอุปกรณ (แบบกระสอบปูนทราย)

 จํานวน 5 จุด 23,415.00 23,415.00 เฉพาะเจาะจง นายพล บัวเหล็ก 23,415.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/771/2562 

ลว.25/3/2562

69

คาจางเหมาผลิตปุยหมักสูตร

พระราชทาน จํานวน 30 ตัน ในงวดที่ 1 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร  ของหอม 18,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/664/2562 

ลว.8/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

70

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 36,875.00 36,875.00  เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 36,875.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/571/2562 

ลว.5/4/2562

71

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 12,500.00 12,500.00  เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย แกวแดง 12,500.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/572/2562 

ลว.5/4/2562

72

คาจางทํา Rollup ความรูการพัฒนา

ที่ดิน จํานวน 28 ชุด 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพีนานโฆษณา 56,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/244/2562 

ลว.5/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

73

คาจางเหมาขุดนาขั้นบันไดดิน จํานวน 

5 ไร  ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 

846.50  ลบ.ม. 159,929.24 159,929.24 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบา กันทา 159,929.24         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/712/2562 

ลว.13/3/2562

74

คาจางเหมาขุดนาขั้นบันไดดิน จํานวน 

5 ไร  ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 

846.50  ลบ.ม. 159,929.24 159,929.24 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันดา แสงวรรณา 159,929.24         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/714/2562 

ลว.13/3/2562

75

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา

จังหวัดนาน จํานวน  5 บอ 101,500.00 101,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 101,500.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/32/2562 

ลว.30/1/2562

76

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา

จังหวัดนาน จํานวน  10 บอ 203,000.00 203,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 203,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/33/2562 

ลว.30/1/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

77

คากอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ใน

พื้นที่ตําบลทุงศรีทอง อําเภอเวียงสา

จังหวัดนาน จํานวน  21 บอ 426,300.00 426,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศพศินการโยธา 426,300.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/23/2562 

ลว.8/1/2562

78

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดสุดทาย 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง ทองคํา 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/21/2562 

ลว.24/12/2561

79

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดสุดทาย 44,626.00 44,626.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม ยศพิไชย 44,626.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/22/2562 

ลว.24/12/2561

80

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดสุดทาย 47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร บุญยืน 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  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

81

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดสุดทาย 44,626.00 44,626.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม เกี๋ยนตะ 44,626.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/32/2562 

ลว.25/12/2561

82

คาจางดูแลรักษากลาหญาแฝกเพื่อ

แจกจาย ในงวดสุดทาย 57,750.00 57,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา ทาเรือน 57,750.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/31/2562 

ลว.25/12/2561

83

คาจางเหมาขุดคันคูเบนน้ํา ความยาว 

0.750 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุดดินถม 67,448.01 67,448.01 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ บัวเหล็ก 67,448.01           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/772/2562 

ลว.25/3/2562

84

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.135 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 827 ลบ.

ม. 156,245.11 156,245.11 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล บัวเหล็ก 156,245.11         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/722/2562 

ลว.14/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

85

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.140 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 828 ลบ.

ม. 156,434.04 156,434.04 เฉพาะเจาะจง นายศรี อุนถิ่น 156,434.04         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/697/2562 

ลว.12/3/2562

86

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.225 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 845 ลบ.

ม. 159,645.85 159,645.85 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย แกวแดง 159,645.85         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/656/2562 

ลว.8/3/2562

87

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.920 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 984 ลบ.

ม. 185,907.12 185,907.12 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ เครือศรี 185,907.12         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/555/2562 

ลว.1/3/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

88

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขา 

แบบที่ 6 ความยาว 4.880 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 976 ลบ.

ม. 184,395.68 184,395.68 เฉพาะเจาะจง นายบุญเปง นาคอาย 184,395.68         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/554/2562 

ลว.1/3/2562

89

คาจางเหมาขุดนาขั้นบันไดดิน จํานวน 

6 ไร  ปริมาตรดินขุดถม จํานวน  

1,015.80 ลบ.ม. 191,915.09 191,915.09 เฉพาะเจาะจง นายเสนอ  เทพจันตา 191,915.09         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/713/2562 

ลว.13/3/2562

90 คาจางทําปายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรัชโฆษณา 99 6,000.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/241/2562 

ลว.4 เมษายน 2562

91

คาจางเหมากลับกองปุยพรอมดูแล

รักษา จํานวน 50 ตัน ในงวดที่ 1 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยนต แสนสี 28,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/715/2562 

ลว.13 มีนาคม 2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 เมษายน  2562

92

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 15,000.00 15,000.00  เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 15,000.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/566/2562 

ลว.4/4/2562

93

คาวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุปอเทือง  

โดยเกษตรกร 5,525.00 15,000.00  เฉพาะเจาะจง นางพิมพกานต อิ่นกัน 15,000.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/573/2562 

ลว.5/4/2562
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