
ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

 หมายเลขทะเบียน กข-9170 นาน 27,950.00 27,950.00 เฉพาะเจาะจง รานสงาออโตพารท 27,950.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/111/2562 

ลว.29/3/2562

2

คาจางเหมาสีฝด คัดแยกสิ่งเจือปน 

และบรรจุกระสอบเมล็ดพันธุปอเทือง 

พรอมรมยาฆาแมลง จํานวน 22,500 

กิโลกรัม 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม  ยศพิไชย 78,750.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/257/2562 

ลว.18/4/2562

3

คาวัสดุการเกษตร ปอเทือง โดย

เกษตรกร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเปลี่ยน สุยะ 5,000.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/574/2562 

ลว.5/4/2562

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

4 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม พี ซัพพลาย 21,600.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/267/2562 

ลว.4/4/2562

5 คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 20 รายการ 31,814.00 31,814.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม พี ซัพพลาย 31,814.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/561/2562 

ลว.3/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

6 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง รานเจอารคอมพิวเตอร 8,850.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/598/2562 

ลว.24/4/2562

7

คาจางไถกลบตอซังพืช ตําบลแงง 

อําเภอปว จังหวัดนาน จํานวน 300 ไร 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร วังสาร 99,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/745/2562 

ลว.18/3/2562

8

คาจางไถกลบตอซังพืช ตําบลน้ําแกน 

อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน จํานวน  

500 ไร 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร ทรัพยปญญานนท 165,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/663/2562 

ลว.8/3/2562

9

คาจางไถกลบตอซังพืช บานเฟอยลุง 

หมูที่ 9 ตําบลและ อําเภอทุงชาง 

จังหวัดนาน จํานวน 30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค พิภา 9,900.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/856/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

10

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 6 ความยาว 4.095 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 819 ลบ.

ม. 154,733.67 154,733.67 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิ บัวเหล็ก 154,733.67         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/732/2562 

ลว.15/3/2562

11

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 6 ความยาว 4.105 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 821 ลบ.

ม. 155,111.53 155,111.53 เฉพาะเจาะจง นายหลง บัวเหล็ก 155,111.53         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/752/2562 

ลว.19/3/2562

12

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 5 ความยาว 1.280 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 384 ลบ.

ม. 72,549.12 72,549.12 เฉพาะเจาะจง นายบุญเปง นาคอาย 72,549.12           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/238/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

13

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 5 ความยาว 1.180  กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน  354  

ลบ.ม. 66,881.22 66,881.22 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา พิศจารย 66,881.22           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/733/2562 

ลว.15/3/2562

14

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 6 ความยาว  4.810  กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน  962 

ลบ.ม. 181,750.66 181,750.66 เฉพาะเจาะจง นายอิ่นแกว ปาโน 181,750.66         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/653/2562 

ลว.8/3/2562

15

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 6 ความยาว  4.850  กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน  970  

ลบ.ม. 183,262.10 183,262.10 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว 183,262.10         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/654/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

16

คาจางเหมาขุดนาขั้นบันไดดิน จํานวน 

6 ไร ปริมาตรดินขุดถม จํานวน  

1,015.80   ลบ.ม. 191,915.09 191,915.09 เฉพาะเจาะจง นายพยนต  แสนสี 191,915.09         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/711/2562 

ลว.13/3/2562

17

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 6 ความยาว  5.1  กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน  1,020  

ลบ.ม. 192,708.60 192,708.60 เฉพาะเจาะจง นายเสริม  อนันต 192,708.60         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/691/2562 

ลว.12/3/2562

18

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 6 ความยาว  5 กิโลเมตร ปริมาตร

ดินขุดดินถม จํานวน  1,000  ลบ.ม. 188,930.00 188,930.00 เฉพาะเจาะจง นายเขียน แปงอุด 188,930.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/693/2562 

ลว.12/3/2562

19

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 6 ความยาว  5 กิโลเมตร ปริมาตร

ดินขุดดินถม จํานวน  1,000  ลบ.ม. 188,930.00 188,930.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระเดช งามยศ 188,930.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/694/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

20

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 6 ความยาว  5 กิโลเมตร ปริมาตร

ดินขุดดินถม จํานวน  1,000  ลบ.ม. 188,930.00 188,930.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวัฒน  ใจปง 188,930.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/695/2562 

ลว.12/3/2562

21

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 6 ความยาว  5.1 กิโลเมตร ปริมาตร

ดินขุดดินถม จํานวน  1,020  ลบ.ม. 192,708.60 192,708.60 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  แสนสี 192,708.60         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/692/2562 

ลว.12/3/2562

22 คาวัสดุการเกษตร (ปุยหมัก) 112,500.00 112,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกรัฐ จันทรดวง 112,500.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/581/2562 

ลว.17/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

23

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

 หมายเลขทะเบียน กข-6719 นาน 65,130.00 65,130.00 เฉพาะเจาะจง อูชางพันธ 65,130.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/225/2562 

ลว.27/3/2562

24 คาวัสดุการเกษตร (ปุยหมัก) 262,500.00 262,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย  ทานะ 262,500.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/582/2562 

ลว.17/4/2562

25

คาจางเหมาทําทางลําเลียงในไรนา 

ความยาว 1 กิโลเมตร ปริมาตรดินถม

บดอัด จํานวน 1,000 ลบ.ม. 21,020.00 21,020.00 เฉพาะเจาะจง นายเรียน สารใจ 21,020.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1332/2562

 ลว.25/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

26

คาจางกอสรางแหลงน้ําในไรนานอก

เขตชลประทาน ในพื้นที่ตําบลบานพี้ 

อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน จํานวน 4

 บอ 81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 81,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/38/2562 

ลว.20/2/2562

27

คาจางกอสรางแหลงน้ําในไรนานอก

เขตชลประทาน ในพื้นที่ตําบลบานฟา

อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน จํานวน 4

 บอ 81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 81,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/37/2562 

ลว.20/2/2562

28 คาวัสดุการเกษตร (ปุยหมัก) 90,447.00 90,447.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนอ เทพจันตา 90,447.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/593/2562 

ลว.22/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

29

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/471/2562 

ลว.25/2/2562

30

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บาน

ทรายทอง หมูที่ 9 ตําบลสาน อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 700 ไร 231,000.00 231,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมะลิ  ยศวิถี 231,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/821/2562 

ลว.1/4/2562

31 คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 9,825.00 9,825.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ริมนานมีเดีย 9,825.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/559/2562 

ลว.2/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

32 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 58,144.50 58,144.50 เฉพาะเจาะจง นายธิติวัฒน  ใจปง 58,144.50           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/599/2562 

ลว.22/4/2562

33

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บาน

ดอนตัน หมูที่ 4 ตําบลศรีภูมิ และบานยู

 หมูที่ 5 ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา

 จังหวัดนาน จํานวน 60 ไร 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม ใหมตา 19,800.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/857/2562 

ลว.5/4/2562

34

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บาน

บานปวชัย หมูที่ 7 ตําบลฝายแกว 

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน 30 

ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจําเนียร กันจนา 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/890/2562 

ลว.19/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

35 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 291,720.00 291,720.00 เฉพาะเจาะจง รานธนัทภัทร การเกษตร 291,720.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/591/2562 

ลว.22/4/2562

36

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ใหมกันทะ 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/473/2562 

ลว.25/2/2562

37

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายหวัน ซาวจําปา 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/491/2562 

ลว.26/2/2562

38

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ขัติเนตร 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/493/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

39

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  ตาใส 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/472/2562 

ลว.26/2/2562

40

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นางสมนึก  ทองคํา 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/492/2562 

ลว.26/2/2562

41 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 16,620.00 16,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ริมนานมีเดีย 16,620.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/585/2562 

ลว.18/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

42 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 9,690.00 9,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ริมนานมีเดีย 9,690.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/562/2562 

ลว.3/4/2562

43 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 9,780.00 9,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ริมนานมีเดีย 9,780.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/575/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

44 คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 6,410.00 6,410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ริมนานมีเดีย 6,410.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/551/2562 

ลว.1/4/2562

45

คาวัสดุการเกษตร(ปุยหมัก) จํานวน 1 

รายการ 93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม อิธิมา 93,750.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/607/2562 

ลว.19/4/2562

46

คาจางเหมาทําอาคารชะลอน้ําชั่วคราว 

แบบกระสอบปูนทราย จํานวน 20 จุด 238,160.00 238,160.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ใหมกันทะ 238,160.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/833/2562 

ลว.2/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

47

คาจางเหมาขุดคันคูเบนน้ํา ความยาว 

0.500 กม. ปริมาตรดินขุดดินถม 

จํานวน 238 ลบ.ม. 44,965.34 44,965.34 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ใหมกันทะ 44,965.34           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/841/2562 

ลว.3/4/2562

48

คาจางเหมาขุดคันคูเบนน้ํา ความยาว 

1.000 กม. ปริมาตรดินขุดดินถม 

จํานวน 476 ลบ.ม. 89,930.68 89,930.68 เฉพาะเจาะจง นายเถิง บัวเหล็ก 89,930.68           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/832/2562 

ลว.2/4/2562

49

คาจางเหมาทําอาคารชะลอน้ําชั่วคราว 

แบบกระสอบปูนทราย จํานวน 20 จุด 238,160.00 238,160.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเปง นาคอาย 238,160.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/831/2562 

ลว.2/4/2562

50

คาจางเหมากอสรางระบบสงน้ํา บาน

น้ําแขวง หมูที่ 6 ตําบลเมืองลี อําเภอ

นาหมื่น จังหวัดนาน ความยาว 3 

กิโลเมตร ในงวดที่ 1 2,111,000.00 2,111,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บี๊กนาหมื่นกอสราง 1,930,000.00       

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/39/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

51

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ Haier HSU-18 CEK

 หมายเลขครุภัณฑ สพด.นน.

4120-004-02-02/1-55 จํานวน 3 

รายการ 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีสกุลนาน 5,850.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/271/2562 

ลว.24/4/2562

52

คาวัสดุการเกษตรเมล็ดพันธุมะแฮะ โดย

เกษตรกร 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง นายสรไกร สอนศิริ 5,040.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/619/2562 

ลว.2/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

53 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 25,842.00 25,842.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว 25,842.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/594/2562 

ลว.23/4/2562

54 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 51,684.00 51,684.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว 51,684.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/558/2562 

ลว.24/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

55 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 38,763.00 38,763.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม อิธิมา 38,763.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/608/2562 

ลว.29/4/2562

56 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สวนแสงจันทร 9,000.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/622/2562 

ลว.3/5/2562

57

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บานวัง

แดง หมูที่ 1 ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา

 จังหวัดนาน จํานวน 30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอม  หมื่นโฮง 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/878/2562 

ลว.17/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

58

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บานน้ํา

ครกเกา หมูที่ 5 ตําบลกองควาย อําเภอ

เมืองนาน จังหวัดนาน จํานวน 30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพจน ละนะ 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/916/2562 

ลว.29/4/2562

59

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บานนา

ซาว หมูที่ 1 ตําบลนาซาว อําเภอเมือง

นาน จังหวัดนาน จํานวน 30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร สายคํากอง 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/915/2562 

ลว.29/4/2562

60

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บาน

หวยซอ หมูที่ 1 ตําบลหมอเมือง 

อําเภอแมจริม จังหวัดนาน จํานวน 30 

ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว สมแสน 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/876/2562 

ลว.17/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

61

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บาน

หนองหา หมูที่ 3 ตําบลศรีษะเกษ 

อําเภอนานอย จังหวัดนาน จํานวน 30 

ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชนะที คําสิทธิ 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/891/2562 

ลว.22/4/2562

62

คาจางกลับกองปุยพรอมดูแล ในพื้นที่ 

บานสบขุน หมูที่ 7 ตําบลปาคา อําเภอ

ทาวังผา จังหวัดนาน จํานวน 30 ตัน 

ในงวดที่ 1 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํา ธรรมศิริ 18,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/851/2562 

ลว.4/4/2562

63 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 51,684.00 51,684.00 เฉพาะเจาะจง นายดํารงคศักดิ์  คําเต็ม 51,684.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/621/2562 

ลว.3/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

64 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 90,447.00 90,447.00 เฉพาะเจาะจง นายดํารงคศักดิ์  คําเต็ม 90,447.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/618/2562 

ลว.2/5/2562

65

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บาน

กอต หมูที่ 2 ตําบลปงสนุก อําเภอเวียง

สา จังหวัดนาน จํานวน 300 ไร 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก ปจดี 99,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/759/2562 

ลว.21/3/2562

66

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่ตําบลน้ํา

แกน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน

 15 ตัน  ในงวดที่ 2 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวน กุณณะ 51,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/496/2562 

ลว.26/2/2562

67

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 120,000 กลา ใน

งวดที่ 2 18,375.00 18,375.00 เฉพาะเจาะจง นายเกตุ  ดีปาละ 18,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/553/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

68

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 120,000 กลา ใน

งวดที่ 2 18,375.00 18,375.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขันธสิริ 18,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/571/2562 

ลว.4/3/2562

69

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 120,000 กลา ใน

งวดที่ 2 18,375.00 18,375.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม  ยศพิไชย 18,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/551/2562 

ลว.1/3/2562

70

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 120,000 กลา ใน

งวดที่ 2 18,375.00 18,375.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม  ยศพิไชย 18,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/552/2562 

ลว.1/3/2562

71 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 606,500.00 606,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครสกล การเกษตร 491,410.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/ 1 /2562 

ลว.23/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

72

คาจางเหมาทําบอดักตะกอนดิน จํานวน

 7 จุด 39,808.37 39,808.37 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 39,808.37           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/834/2562 

ลว.2/4/2562

73 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 24,100.00 24,100.00 เฉพาะเจาะจง รานธนัทภัทร การเกษตร 24,100.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/ 592 /2562

 ลว.22/4/2562

74

คาจางกลับกองปุยพรอมดูแล ในพื้นที่ 

หมุที่ 3,6 และ 12 ตําบลศรีษะเกษ 

อําเภอนานอย จังหวัดนาน จํานวน 554

 ไร 2 งาน 182,985.00 182,985.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชนะที คําสิทธิ 182,985.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/822/2562 

ลว.1/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

75

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บาน

หนองหา หมูที่ 3 ตําบลศรีษะเกษ 

อําเภอนานอย จังหวัดนาน จํานวน 30

 ตัน ในงวดที่ 2 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยี่ยม มาพรม 102,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/533/2562 

ลว.28/2/2562

76

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่ตําบล

งอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน

 6 ตัน  ในงวดที่ 2 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 20,400.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/402/2562 

ลว.18/2/2562

77

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่น้ําแกน 

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน 15 

ตัน ในงวดที่ 2 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม จันอุดชา 51,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/495/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

78 คาวัสดุคอมพิวเตอร 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ริมนานมีเดีย 85,500.00 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/62 /2562 

ลว.8/5/2562

78

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นางสุขศรี ผัสดี 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/511/2562 

ลว.27/2/2562

79

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายดํารงคศักดิ์  คําเต็ม 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/512/2562 

ลว.27/2/2562

80

คาจางเหมาไถเตรียมดินแปลงสาธิต

การปรับปรุงดินโดยใชปุยพืชสดเมล็ด

พันธุปอเทือง จํานวน 30 ไร 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร เทพอาสน 12,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/281/2562 

ลว.1/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

81

คาจางเหมาไถเตรียมดินแปลงสาธิต

การปรับปรุงดินโดยใชปุยพืชสดเมล็ด

พันธุปอเทือง จํานวน 70 ไร 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต คํายาน 28,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/285/2562 

ลว.3/5/2562

82

คาจางเหมาไถเตรียมดินแปลงสาธิต

การปรับปรุงดินโดยใชปุยพืชสดเมล็ด

พันธุปอเทือง จํานวน 100 ไร 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิ่นแกว ปาโน 40,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/286/2562 

ลว.3/5/2562

83

คาจางกลับกองปุยพรอมดูแลรักษา 

จํานวน 50 ตัน ในงวดสุดทาย 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยนต  แสนสี 28,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/715/2562 

ลว.13/3/2562

84

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่ตําบล

พงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน 

จํานวน 300 ไร 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภราดร อุดอาย 99,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/823/2562 

ลว.1/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

85

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บานนา

งิ้ว หมูที่ 1 และบานหนาด หมูที่ 4 

ตําบลไชยวัฒนา อําเภอปว จังหวัดนาน

 จํานวน 30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด สุทธกรณ 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/894/2562 

ลว.22/4/2562

86

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บานศรี

นาปาน หมูที่ 7 ตําบลพงษ อําเภอสันติ

สุข จังหวัดนาน จํานวน 30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายภราดร อุดอาย 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/877/2562 

ลว.17/4/2562

87 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 12,921.00 12,921.00 เฉพาะเจาะจง นายทองหลอ อุนจารย 12,921.00 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/931/2562 

ลว.7/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

88

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บาน

ศาลา หมูที่ 1 ตําบลสถาน อําเภอนา

นอย จังหวัดนาน จํานวน 30 ตัน ใน

งวดที่ 2 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร ใจมา 102,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/531/2562 

ลว.28/2/2562

89

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่ตําบล

และ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน

 6 ตัน ในงวดที่ 2 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม จันตะวงค 20,400.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/401/2562 

ลว.18/2/2562

90

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บานสวา

เหนือ หมูที่ 3 ตําบลดงพญา อําเภอบอ

เกลือ จังหวัดนาน จํานวน 30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายรุง พรมเปยง 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/892/2562 

ลว.22/4/2562

91

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บาน

ไชยสถาน หมูที่ 2 ตําบลไชยสถาน 

อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน จํานวน 

30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชษฐ ไชยชนะ 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/914/2562 

ลว.29/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

92

คาจางกอสรางระบบทอสงน้ํา บานตน

กอก หมูที่ 3 ตําบลน้ําเกี๋ยน อําเภอภู

เพียง จังหวัดนาน ความยาว 4,765 

เมตร จํานน 1 แหง 8,326,000.00 8,326,000.00 e-bidding หจก.สุนันทาทรัพยเพิ่มพูน 4,140,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/35/2562 

ลว.12/2/2562

93

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บาน

ดอนแกว หมูที่ 1 ตําบลพระธาตุ อําเภอ

เชียงกลาง จังหวัดนาน จํานวน 30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค รินฤทธิ์ 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/924/2562 

ลว.2/5/2562

94

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 300,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย เขื่อนเพชร 44,625.00           

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

95

คาวัสดุการเกษตร (ไมยืนตน) จํานวน 

12 รายการ 337,500.00 337,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนวิว 337,500.00 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/624/2562 

ลว.7/5/2562

96

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บานผา

คับ หมูที่ 2 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอ

เกลือ จังหวัดนาน จํานวน 30 ไร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธนดล วงศมณีทิพย 9,900.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/893/2562 

ลว.22/4/2562

97

คาจางเหมาสีฝด คัดแยกสิ่งเจือปน 

และบรรจุกระสอบเมล็ดพันธุมะแฮะ 

พรอมรมยาฆาแมลง จํานวน 6,352 

กิโลกรัม 20,644.00 20,644.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเพียร มุงตอม 20,644.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/291/2562 

ลว.13/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

98

คาจางไถกลบตอซังพืช ในพื้นที่บานทุง

นอย หมูที่ 4 บานแหด หมูที่ 12 และ

บานปวชัย หมูที่ 7 ตําบลฝายแกว 

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน 

445-2-00 ไร 147,015.00 147,015.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติ ผัดผล 147,015.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/824/2562 

ลว.1/4/2562

99

คาจางเหมาไถเตรียมดิน และคา

ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อจัดทําแปลง

ขยายพันธุกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย

(เพิ่มเติม) 10,177.50 10,177.50 เฉพาะเจาะจง นายถนอม ยศพิไชย 10,177.50 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/937/2562 

ลว.10/5/2562

100

คาจางเหมาไถเตรียมดิน และคา

ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อจัดทําแปลง

ขยายพันธุกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย

(เพิ่มเติม) 10,177.50 10,177.50 เฉพาะเจาะจง นางสมพวน ของหอม 10,177.50 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/938/2562 

ลว.10/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

101

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อปลูก จํานวน 120,000 กลา ใน

งวดที่ 2 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน สารฝน 44,625.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/474/2562 

ลว.25/2/2562

102

คาจางเหมาทําฝายชะลอน้ําชั่วคราว 

แบบกระสอบปูนทราบ จํานวน 6 จุด 115,261.98 115,261.98 เฉพาะเจาะจง นายธีระเดช งามยศ 115,261.98         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/811/2562 

ลว.29/3/2562

103

คาวัสดุการเกษตร (ไมยืนตนโตเร็ว) 

จํานวน 3 รายการ 117,570.00 117,570.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนวิว 117,570.00 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/625/2562 

ลว.7/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

104 คาวัสดุคอมพิวเตอร 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ริมนานมีเดีย 14,250.00 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/644/2562 

ลว.17/5/2562

105

คาจางกลับกองปุยพรอมดูแล ในพื้นที่ 

บานกอก-บานจูน หมูที่ 11 ตําบลภูคา 

อําเภอปว จังหวัดนาน  จํานวน 40 ตัน 

ในงวดที่ 1 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา พนะสันต 24,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/895/2562 

ลว.26/4/2562

106

คาวัสดุการเกษตร(ซังขาวโพด) จํานวน 

1 รายการ 76,125.00 76,125.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชนะที คําสิทธิ 76,125.00 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/635/2562 

ลว.13/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

107

คาวัสดุการเกษตร(มูลสัตว) จํานวน 1 

รายการ 59,545.50 59,545.50 เฉพาะเจาะจง รานบุญสงการเกษตร 59,545.50 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/634/2562 

ลว.13/5/2562

108

คาจางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษา

งานติดตั้งอุปกรณตัวกระจายสัญญาณ

อินเตอรเน็ต 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอม 10,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/290/2562 

ลว.10/5/2562

109 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 6,970.75 6,970.75 เฉพาะเจาะจง รานสวนวิว 6,970.75 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/653/2562 

ลว.21/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

110

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานหัวนา หมูที่ 9 ตําบลพงษ อําเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน จํานวน 3 ตัน ใน

งวดที่ 2 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายลวน จอมพันธ 10,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/660/2562 

ลว.8/3/2562

111

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานศรีนาปาน  หมูที่ 7 ตําบลพงษ 

อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน จํานวน 5 

ตัน ในงวดที่ 2 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวย โลนันท 17,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/659/2562 

ลว.8/3/2562

112

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานกลาง หมูที่ 8 ตําบลพงษ อําเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ใน

งวดที่ 2 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรพิพัฒน อวนธะนะ 17,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/662/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

113

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานศรีบุญเรือง  หมูที่ 2 ตําบลพงษ 

อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน จํานวน 2 

ตัน ในงวดที่ 2 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายมิ่ง ยะอิ่น 6,800.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/657/2562 

ลว.8/3/2562

114

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานพงษ หมูที่ 6 ตําบลพงษ อําเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน จํานวน 3 ตัน ใน

งวดที่ 2 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปรเมษฐ โลนันท 10,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/658/2562 

ลว.8/3/2562

115

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานปาแดด หมูที่ 1 ตําบลพงษ อําเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ใน

งวดที่ 2 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ โคฤทธิ์ 17,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/655/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

116

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานใหมไชยมงคล หมูที่ 7 ตําบลแงง 

อําเภอปว  จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน 

ในงวดที่ 2 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท โนจิตร 17,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/632/2562 

ลว.7/3/2562

117

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานทาลอ  หมูที่ 2 ตําบลแงง อําเภอ

ปว  จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่

 2 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินเปลี่ยน สมมุติ 17,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/634/2562 

ลว.7/3/2562

118

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานหัวเมือง   หมูที่ 5 ตําบลแงง 

อําเภอปว  จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน 

ในงวดที่ 2 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  ไชยยะ 17,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/631/2562 

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  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

119

คาจางเหมาผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่

บานพาน หมูที่ 4 ตําบลแงง อําเภอปว 

 จังหวัดนาน จํานวน 5 ตัน ในงวดที่ 2 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยูร แกวโก 17,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/633/2562 

ลว.7/3/2562

120 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 122,749.50 122,749.50 เฉพาะเจาะจง รานบุญสงการเกษตร 122,749.50 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/651/2562 

ลว.21/5/2562

121

คาจางเหมาจัดซื้อหนอพันธุกลาหญา

แฝก พรอมขนสง และจางปลูกกลา

หญาแฝกเพื่อแจกจาย(เพิ่มเติม) 44,160.00 44,160.00 เฉพาะเจาะจง นายบถนอม ยศพิไชย 44,160.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/958/2562 

ลว.21/5/2562

122

คาจางเหมาจัดซื้อหนอพันธุกลาหญา

แฝก พรอมขนสง และจางปลูกกลา

หญาแฝกเพื่อแจกจาย(เพิ่มเติม) 44,160.00 44,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพวน ของหอม 44,160.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/957/2562 

ลว.21/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

123

คาจางเหมาจัดซื้อหนอพันธุกลาหญา

แฝก พรอมขนสง เพื่อผลิตกลาหญา

แฝกเพื่อแจกจาย(เพิ่มเติม) 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพวน ของหอม 13,800.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/954/2562 

ลว.17/5/2562

124 คาวัสดุการเกษตร พรอมขนสง(ปุยหมัก) 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม อิธิมา 75,000.00 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/641/2562 

ลว.16/5/2562

125

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 5 ความยาว 1.183 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 355 ลบ.

ม. 67,070.15 67,070.15 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ตะแกว 67,070.15           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/879/2562 

ลว.17/4/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

126

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 5 ความยาว 1.133 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 340 ลบ.

ม. 64,236.20 64,236.20 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ เครือศรี 64,236.20           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/880/2562 

ลว.17/4/2562

127

คาจางเหมาขุดคันคูรับน้ําขอบเขาแบบ

ที่ 5 ความยาว 1.223 กิโลเมตร 

ปริมาตรดินขุดดินถม จํานวน 367 ลบ.

ม. 69,337.31 69,337.31 เฉพาะเจาะจง นายอิ่นแกว ปาโน 69,337.31           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/886/2562 

ลว.19/4/2562

128 คาวัสดุการเกษตร พรอมขนสง 93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม อิธิมา 93,750.00 

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/649/2562 

ลว.21/5/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 คาวัสดุการเกษตร( จํานวน 2 รายการ) 8,180.00 8,180.00 เฉพาะเจาะจง รานจงเจริญวัสดุภัณฑ 8,180.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/698/2562 

ลว.10/6/2562

2

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถ

แทรกเตอรลอยาง หมายเลขทะเบียน 3

ต-7918 กทม. 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง อูชางสนม 8,800.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/347/2562 

ลว.14/6/2562

3 คาวัสดุการเกษตร( จํานวน 1 รายการ) 49,555.00 49,555.00 เฉพาะเจาะจง นายซอน สินธุวงศ 49,555.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/714/2562 

ลว.19/6/2562

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

4 คาวัสดุการเกษตร( จํานวน 1 รายการ) 135,575.00 135,575.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 135,575.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/720/2562 

ลว.21/6/2562

5 คาวัสดุการเกษตร( จํานวน 4 รายการ) 15,988.00 15,988.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญสงการเกษตร 15,988.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/717/2562 

ลว.20/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

6 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ) 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเจอารคอมพิวเตอร 5,900.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/701/2562 

ลว.11/6/2562

7 คาวัสดุสํานักงาน( จํานวน 3 รายการ) 16,825.00 16,825.00 เฉพาะเจาะจง รานสยามเคมีคอล 16,825.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/702/2562 

ลว.11/6/2562

8

คาจางผลิตปุยอินทรีย ในพื้นที่บานปง

สนุก หมูที่ 1 ตําบลปงสนุก อําเภอเวียง

สา จังหวัดนาน จํานวน 8 ตัน ในงวด

สุดทาย 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล เขียวปญญา 27,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/595/2562 

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  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

9

คาวัสดุการเกษตร ( เมล็ดพันธุปอเทือง

 จัดซื้อจากเอกชน) 330,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนวิว 330,000.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/707/2562 

ลว.14/6/2562

10

คาวัสดุการเกษตร ( เมล็ดพันธุปอเทือง

 จัดซื้อโดยเกษตรกร) 214,000.00 214,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ เสนาวรประสิทธิ์ 214,000.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/709/2562 

ลว.17/6/2562

11

คาจางเหมาขุดกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

พรอมขนสง  จํานวน 300,000 กลา 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ใหมกันทะ 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/984/2562 

ลว.11/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

12

คาจางเหมาขุดกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

พรอมขนสง  จํานวน 300,000 กลา 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/983/2562 

ลว.11/6/2562

13

คาจางเหมาขุดกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

พรอมขนสง  จํานวน 300,000 กลา 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน สารฝน 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/982/2562 

ลว.11/6/2562

14

คาจางเหมาขุดกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

พรอมขนสง  จํานวน 300,000 กลา 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  ตาใส 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/981/2562 

ลว.11/6/2562

15

คาจางเหมาขุดกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

พรอมขนสง  จํานวน 300,000 กลา 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย เขื่อนเพชร 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/994/2562 

ลว.12/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

16

คาจางเหมาขุดกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

พรอมขนสง  จํานวน 120,000 กลา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกตุ  ดีปาละ 18,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/998/2562 

ลว.12/6/2562

17

คาจางเหมาขุดกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

พรอมขนสง  จํานวน 120,000 กลา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขันธสิริ 18,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1000/2562

 ลว.13/6/2562

18

คาจางเหมาขุดกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

พรอมขนสง  จํานวน 120,000 กลา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม  ยศพิไชย 18,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/997/2562 

ลว.12/6/2562

19

คาจางเหมาขุดกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

พรอมขนสง  จํานวน 120,000 กลา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร ทรัพยปญญานนท 18,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/999/2562 

ลว.13/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

20

คาจางเหมาขุดหลุมพรอมปลูกไมยืนตน

โตเร็ว 31,568.00 31,568.00 เฉพาะเจาะจง นายคนอง ปะทิ 31,568.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/341/2562 

ลว.12/6/2562

21

คาจางเหมากอสรางระบบสงน้ํา บาน

น้ําแขวง หมูที่ 6 ตําบลเมืองลี อําเภอ

นาหมื่น จังหวัดนาน ความยาว 3 

กิโลเมตร ในงวดที่ 2 2,111,000.00 2,111,000.00 e-bidding หจก.บี๊กนาหมื่นกอสราง 1,930,000.00       

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/39/2562 

ลว.18/3/2562

22

คาจางเหมากอสรางระบบสงน้ํา บาน

น้ําแขวง หมูที่ 6 ตําบลเมืองลี อําเภอ

นาหมื่น จังหวัดนาน ความยาว 3 

กิโลเมตร ในงวดที่สุดทาย 2,111,000.00 2,111,000.00 e-bidding หจก.บี๊กนาหมื่นกอสราง 1,930,000.00       

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/39/2562 

ลว.18/3/2562

23

คาจางเหมาสีฝด คัดแยกสิ่งเจือปนและ

บรรจุกระสอบเมล็ดพันธุปอเทือง 

พรอมรมยาฆาแมลง 30,688.00 30,688.00  เฉพาะเจาะจง นางณัฐกานต ยาเจี้ยม 30,688.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/731/2562 

ลว.29/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

24 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 90,447.00 90,447.00  เฉพาะเจาะจง นายอิทธิวัฒน สุวรรณ 90,447.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/697/2562 

ลว.10/6/2562

25

คาจางเหมาทําปายไวนิลโครงการ 5 

ประสาน 5,000.00 5,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจารึก ปริกเพชร 5,000.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/361/2562 

ลว.21/6/2562

26

คาจางเหมาขุดแยกหนอกลาหญาแฝก

เพื่อปลูก พรอมขนสง จํานวน 300,000

 กลา 45,000.00 45,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเจน เทพคํา 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/995/2562 

ลว.12/6/2562

27

คาจางเหมาขุดแยกหนอกลาหญาแฝก

เพื่อปลูก พรอมขนสง จํานวน 300,000

 กลา 45,000.00 45,000.00  เฉพาะเจาะจง นายดํารงคศักดิ์  คําเต็ม 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/996/2562 

ลว.12/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

28

คาจางเหมาขุดแยกหนอกลาหญาแฝก

เพื่อปลูก พรอมขนสง จํานวน 300,000

 กลา 45,000.00 45,000.00  เฉพาะเจาะจง นายหวัน ซาวจําปา 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/991/2562 

ลว.12/6/2562

29

คาจางเหมาขุดแยกหนอกลาหญาแฝก

เพื่อปลูก พรอมขนสง จํานวน 300,000

 กลา 45,000.00 45,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสมนึก  ทองคํา 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/993/2562 

ลว.12/6/2562

30 คาวัสดุการเกษตร (ไมยืนตน) 562,500.00 562,500.00 e-bidding รานสวนวิว 428,356.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/4/2562 ลว.

24/6/2562

31

คาจางเหมาขุดแยกหนอกลาหญาแฝก

เพื่อปลูก พรอมขนสง จํานวน 300,000

 กลา 45,000.00 45,000.00  เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ขัติเนตร 45,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/992/2562 

ลว.12/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

32 คาจางเหมาปรับรูปแปลงนา แบบที่ 1 5,836.15 5,836.15  เฉพาะเจาะจง นายเอกพล จันอน 5,836.15            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1008/2562

 ลว.20/6/2562

33

คลองสงน้ํา ค.ส.ล.บานดูพงษ หมูที่ 2 

ตําบลดูพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน

 จํานวน 1 แหง ในงวดที่ 2 4,071,000.00 4,071,000.00 e-bidding บริษัท เอสบี อิเล็คทริค 2,779,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/40/2562 

ลว.28/5/2562

34

คาจางกอสรางกคลองสงน้ํา ค.ส.ล. 

บานสานเหนือ หมูที่ 10 ตําบลสาน 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ความยาว 

1,950 เมตร ในงวดที่ 4 6,659,000.00 6,659,000.00 e-bidding หจก.ศรีชาต คอนสตรัคชั่น 4,364,846.52       

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/29/2562 

ลว.25/1/2562

35

คาจางกอสรางกคลองสงน้ํา ค.ส.ล. 

บานสานเหนือ หมูที่ 10 ตําบลสาน 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ความยาว 

1,950 เมตร ในงวดที่ 5 6,659,000.00 6,659,000.00 e-bidding หจก.ศรีชาต คอนสตรัคชั่น 4,364,846.52       

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/29/2562 

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  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

36 คาวัสดุการเกษตร (ปุยคอก/มูลสัตว) 106,000.00 106,000.00 เฉพาะเจาะจง นายซอน สินธุวงศ 106,000.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/733/2562 

ลว.29/6/2562

37 คาวัสดุการเกษตร (ซังขาวโพด) 290,000.00 290,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ ตะแกว 290,000.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/734/2562 

ลว.30/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

38 คาวัสดุไฟฟา จํานวน 49 รายการ 18,755.00 18,755.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอทีการไฟฟา 18,755.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/727/2562 

ลว.29/6/2562

39 คาวัสดุกอสราง จํานวน 49 รายการ 74,105.00 74,105.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนแสงจันทร 74,105.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/732/2562 

ลว.29/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

40 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนแสงจันทร 5,150.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP726/2562 

ลว.29/6/2562

41 คาวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ 26,550.00 26,550.00 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป 26,550.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/729/2562 

ลว.29/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

42 คาวัสดุกอสราง จํานวน 14 รายการ 7,990.00 7,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไกรวินทการคา 7,990.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/690/2562 

ลว.5/6/2562

43

คาจางกอสรางระบบทอสงน้ํา บานตน

กอก หมูที่   3   ตําบลน้ําเกี๋ยน   

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ความยาว 

4,765 เมตร จํานน 1 แหง ในงวดที่ 4 8,326,000.00 8,326,000.00 e-bidding หจก.สุนันทาทรัพยเพิ่มพูน 4,140,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/35/2562 

ลว.12/2/2562

44

คาจางกอสรางระบบทอสงน้ํา บานตน

กอก หมูที่   3   ตําบลน้ําเกี๋ยน   

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ความยาว 

4,765 เมตร จํานน 1 แหง ในงวด

สุดทาย 8,326,000.00 8,326,000.00 e-bidding หจก.สุนันทาทรัพยเพิ่มพูน 4,140,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/35/2562 

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  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

45

คาวัสดุการเกษตร ไมยืนตน จํานวน 22

 รายการ  787,500.00  787,500.00

 

เฉพาะเจาะจง หจก.กฤตพาณิชย          598,886.00

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/3/2562 ลว.

24/6/2562

46

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง (ถัง

พลาสติกและกากน้ําตาล) 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธนภัทรการเกษตร 52,000.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/728/2562 

ลว.28/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

47

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง (ถัง

พลาสติกและกากน้ําตาล) 73,100.00 73,100.00 เฉพาะเจาะจง รานธนภัทรการเกษตร 73,100.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/730/2562 

ลว.28/6/2562

48

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง (ปูนโดโล

ไมท) 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมลิ้มศักดากุล 170,000.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/719/2562 

ลว.21/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

49

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง (เปลือก

ขาวโพด,ซังขาวโพด,มูลวัว) 203,355.00 203,355.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสง สอนยศ 203,355.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/724/2562 

ลว.30/6/2562

50

คาวัสดุการเกษตรพรอมขนสง (ถัง

พลาสติกและกากน้ําตาล) 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธนภัทรการเกษตร 130,000.00         

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/725/2562 

ลว.27/6/2562

51

คาจางเหมาขุดคันคูเบนน้ํา ความยาว 

200 เมตร ปริมาตรดินขุดดินถม 

จํานวน 95.20 ลบ.ม. 17,986.14 17,986.14  เฉพาะเจาะจง นายเอกพล จันอน 17,986.14           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1054/2562

 ลว.30/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

52

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย(เพิ่มเติม) ในงวดสุดทาย 60,375.00 60,375.00  เฉพาะเจาะจง นางสมพวน ของหอม 60,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/971/2562 

ลว.28/5/2562

53

คาจางเหมาดูแลรักษากลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย(เพิ่มเติม) ในงวดสุดทาย 60,375.00 60,375.00  เฉพาะเจาะจง นายถนอม  ยศพิไชย 60,375.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/971/2562 

ลว.28/5/2562

54

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายทอน  เทพจันตา 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1044/2562

 ลว.29/6/2562

55

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเจตนรินทร นาคอาย 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1045/2562

 ลว.29/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

56

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสรไกร สอนศิริ 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1052/2562

 ลว.30/6/2562

57

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเจน เทพคํา 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1053/2562

 ลว.30/6/2562

58

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจรันดร  ศรีบุรินทร 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1046/2562

 ลว.29/6/2562

59

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายอุดม อิธิมา 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1050/2562

 ลว.29/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

60

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย เขื่อนเพชร 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1051/2562

 ลว.30/6/2562

61

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสมาน สารฝน 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1043/2562

 ลว.29/6/2562

62

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายอินเปลี่ยน สมมุติ 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1047/2562

 ลว.29/6/2562

63

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพุฒ อินตา 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1040/2562

 ลว.29/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

64

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 54,000.00 54,000.00  เฉพาะเจาะจง นายประชัน ถานันท 54,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1041/2562

 ลว.29/6/2562

65

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 54,000.00 54,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขันธสิริ 54,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1048/2562

 ลว.29/6/2562

66

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 54,000.00 54,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ทองคํา 54,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1042/2562

 ลว.29/6/2562

67

คาจางเหมาปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 

ในงวดที่ 1 54,000.00 54,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพล บัวเหล็ก 54,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1049/2562

 ลว.29/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

68

คาจางเหมาคาแรงผลิตและกลับกอง

ปุยหมักสูตรพระราชทาน จํานวน 27 

ตัน ในงวดที่ 1        16,200.00 16,200.00  เฉพาะเจาะจง นางมลิ นันทชัย 16,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1093/2562

 ลว.15/7/2562

69

คาจางเหมาคาแรงผลิตและกลับกอง

ปุยหมักสูตรพระราชทาน จํานวน 27 

ตัน ในงวดที่ 1        31,200.00 31,200.00  เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  บัวเหล็ก 31,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1092/2562

 ลว.15/7/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

คาจางเหมาคาแรงผลิตและกลับกอง

ปุยหมักสูตรพระราชทาน จํานวน 27 

ตัน ในงวดที่ 1        16,200.00 16,200.00  เฉพาะเจาะจง นายเพชร อนันท 16,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1091/2562

 ลว.18/7/2562

2

คาจางเหมาคาแรงผลิตและกลับกอง

ปุยหมักสูตรพระราชทาน จํานวน 27 

ตัน ในงวดที่ 1        16,200.00 16,200.00  เฉพาะเจาะจง นางลําดวน ศิริ 16,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1100/2562

 ลว.18/7/2562

3

คาจางเหมาคาแรงผลิตและกลับกอง

ปุยหมักสูตรพระราชทาน จํานวน 27 

ตัน ในงวดที่ 2        16,200.00 16,200.00  เฉพาะเจาะจง นายเสริม  อนันต 16,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1099/2562

 ลว.18/7/2562

4 คาวัสดุการเกษตร( จํานวน 3 รายการ) 1,185,644.00 1,185,644.00 e-bidding หจก.ภูมิสวัสดิ์ 1,049,176.00       

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/5/2562 ลว.

5/7/2562

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

5 คาวัสดุการเกษตร( จํานวน 1 รายการ) 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจงเจริญวัสดุภัณฑ 14,000.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/761/2562 

ลว.15/7/2562

6 คาวัสดุการเกษตร( จํานวน 2 รายการ) 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญสงการเกษตร 39,600.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/762/2562 

ลว.15/7/2562

7

คาจางเหมาตอระบบกระจายน้ําภายใน

ศูนยสาธิตการสรางตนเอง โครงการ

ศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ 11,480.00 11,480.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพลชัย ทุงแดง 11,480.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/393/2562 

ลว.18/7/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

8

คาจางเหมาซอมแซมและทางเดิน

ภายในศูนยสาธิตการสรางตนเอง 

โครงการศูนยภูฟาพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา พิศจารย 9,500.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/392/2562 

ลว.18/7/2562

9

คาจางเหมาเดินระบบไฟฟาภายในศูนย

สาธิตการสรางตนเอง โครงการศูนยภู

ฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชโรทัย ไกยะฝาย 6,615.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/391/2562 

ลว.18/7/2562

10 คาวัสดุสํานักงาน 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด 16,800.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/769/2562 

ลว.28/7/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

11 คาวัสดุกอสราง จํานวน 11 รายการ 42,876.00 42,876.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคศิรกมลวัสดุกอสราง 42,876.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/771/2562 

ลว.3/8/2562

12

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน ชง-1497 กทม. 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองการยาง 13,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/411/2562 

ลว.3/8/2562

13 คาวัสดุคอมพิวเตอร 7,670.00 7,670.00 เฉพาะเจาะจง รานเจอารคอมพิวเตอร 7,670.00            

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/770/2562 

ลว.28/7/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

14

จางเหมากอสรางคลองสงน้ํา ค.ส.ล.

บานดูพงษ หมูที่ 2 ตําบลดูพงษ อําเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน จํานวน 1 แหง ใน

งวดสุดทาย 4,071,000.00 4,071,000.00 e-bidding บริษัท เอสบี อิเล็คทริค 2,779,000.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/40/2562 

ลว.28/5/2562

15 คาวัสดุการเกษตร (จํานวน 3 รายการ) 921,530.00 921,530.00 วิธีคัดเลือก หจก.เชียงใหมลิ้มศักดากุล 921,530.00 

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/751/2562 

ลว.12/7/2562

16

คาจางเหมาทําปายพันธุไมพรอมสรรพ

คุณตาง ๆ ขนาด 20x30 ซม. พรอมขา

ตั้งสูง 60 ซม. 10,920.00 10,920.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชโรทัย ไกยะฝาย 10,920.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/412/2562 

ลว.3/8/2562

17

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถ

แทรกเตอรลอยาง หมายเลขทะเบียน 3

ต-7918 กทม. 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญรัตนอิเลคทริค 5,800.00            

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/416/2562 

ลว.4/8/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

18

คาจางเหมาขุดแยกหนอกลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย พรอมขนสง จํานวน 

400,000 กลา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพวน ของหอม 60,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1097/2562

 ลว.18/7/2562

19

คาจางเหมาขุดแยกหนอกลาหญาแฝก

เพื่อแจกจาย พรอมขนสง จํานวน 

400,000 กลา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอม ยศพิไชย 60,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1098/2562

 ลว.18/7/2562

20

คาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

 หมายเลขทะเบียน กข-8954 นาน 55,425.00 55,425.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตั้งจิตนุสรณ เซลสแอนดเซอรวิส 55,425.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/415/2562 

ลว.4/8/2562

21 คาจางเหมาขุดหลุมเพื่อปลูกไมยืนตน 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเปลี่ยน อินทรวงค 32,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1074/2562

 ลว.7/7/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

22 คาจางเหมาขุดหลุมเพื่อปลูกไมยืนตน 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก ยศอาลัย 32,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1075/2562

 ลว.7/7/2562

23 คาจางเหมาขุดหลุมเพื่อปลูกไมยืนตน 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร เทพอาสน 36,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1076/2562

 ลว.7/7/2562

24 คาจางเหมาขุดหลุมเพื่อปลูกไมยืนตน 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม แซทาว 23,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1071/2562

 ลว.7/7/2562

25 คาจางเหมาขุดหลุมเพื่อปลูกไมยืนตน 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศักดิ์  วิศรุตเวสสะภู 23,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1072/2562

 ลว.7/7/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

26 คาจางเหมาขุดหลุมเพื่อปลูกไมยืนตน 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ แซทาว 23,200.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1073/2562

 ลว.7/7/2562

27

คาจางเหมกอสรางขุดลอกหนอง บาน

ดอนเจริญ หมูที่ 6 ตําบลกองควาย 

อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ความจุ 

5,000 ลบ.ม. (งบเหลือจายรอบที่ 1) 

ในงวดที่ 1 498,000.00 498,000.00 e-bidding หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 468,800.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/41/2562 

ลว.13/6/2562

28

คาจางเหมกอสรางขุดลอกหนอง บาน

ดอนเจริญ หมูที่ 6 ตําบลกองควาย 

อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ความจุ 

5,000 ลบ.ม. (งบเหลือจายรอบที่ 1) 

ในงวดที่ 2 498,000.00 498,000.00 e-bidding หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 468,800.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/41/2562 

ลว.13/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

29

คาจางเหมกอสรางขุดลอกหนอง บาน

ดอนเจริญ หมูที่ 6 ตําบลกองควาย 

อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ความจุ 

5,000 ลบ.ม. (งบเหลือจายรอบที่ 1) 

ในงวดที่ 3 498,000.00 498,000.00 e-bidding หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 468,800.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/41/2562 

ลว.13/6/2562

30

คาจางเหมกอสรางขุดลอกหนอง บาน

ดอนเจริญ หมูที่ 6 ตําบลกองควาย 

อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ความจุ 

5,000 ลบ.ม. (งบเหลือจายรอบที่ 1) 

ในงวดที่ สุดทาย 498,000.00 498,000.00 e-bidding หจก.ส.ศิลาแลงการโยธา 468,800.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน PO.EGP/41/2562 

ลว.13/6/2562

31

คาจางเหมกอสรางแหลงน้ําในไรนานอก

เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. 

ในพื้นที่ตําบลสถาน อําเภอนานอย 

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

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/43/2562 

ลว.30/7/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

32

คาจางเหมกอสรางแหลงน้ําในไรนานอก

เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. 

ในพื้นที่ตําบลนานอย อําเภอนานอย 

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

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน
PO.EGP/42/2562 

ลว.30/7/2562

33 คาจางเหมาขุดหลุมเพื่อปลูกไมยืนตน 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล เทียนรุงรัศมี 22,400.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1094/2562

 ลว.15/7/2562

34 คาจางเหมาขุดหลุมเพื่อปลูกไมยืนตน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ น้ําเกาะวิทยา 24,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1096/2562

 ลว.15/7/2562

35 คาจางเหมาขุดหลุมเพื่อปลูกไมยืนตน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจงศิริ เทียนรุงรัศมี 24,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1095/2562

 ลว.15/7/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

36 คาวัสดุการเกษตร(กากน้ําตาล) 38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง รานธนัทภัทรการเกษตร 38,400.00           

มีคุณสมบัติ

ถูกตองครบถวน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ

PO.EGP/441/2562 

ลว.9/8/2562

37

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

300,000 กลา ในงวดสุดทาย 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒ อินตา 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1040/2562

 ลว.29/6/2562

38

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

300,000 กลา ในงวดสุดทาย 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจตนรินทร  นาคอาย 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1045/2562

 ลว.29/6/2562

39

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

300,000 กลา ในงวดสุดทาย 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรันดร  ศรีบุรินทร 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1046/2562

 ลว.29/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

40

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

300,000 กลา ในงวดสุดทาย 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทอน เทพจันตา 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1044/2562

 ลว.29/6/2562

41

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

300,000 กลา ในงวดสุดทาย 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินเปลี่ยน สมมุติ 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1047/2562

 ลว.29/6/2562

42

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

120,000 กลา ในงวดสุดทาย 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขันธสิริ 54,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1048/2562

 ลว.29/6/2562

43

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

120,000 กลา ในงวดสุดทาย 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ทองคํา 54,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1042/2562

 ลว.29/6/2562



ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร .1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

44

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

120,000 กลา ในงวดสุดทาย 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประชัน  ถานันท 54,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1041/2562

 ลว.29/6/2562

45

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

120,000 กลา ในงวดสุดทาย 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพล  บัวเหล็ก 54,000.00           

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1049/2562

 ลว.29/6/2562

46

คาจางเหมาปลูกและปลูกซอมดูแล

รักษากลาหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 

300,000 กลา ในงวดสุดทาย 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  เขื่อนเพชร 135,000.00         

มีความชํานาญ

และไดงาน

มาตรฐาน

PO.EGP/1051/2562

 ลว.30/6/2562
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