
แบบ สชร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2560  
หน่วยงาน      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   

วันที่  3  พฤศจิกายน  2560  
 

 
ล าดับ 

ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาก่อสร้าง 
ขุดลอกอ่างเก็บน ้า 
งวดที่ 3 

 
1,019,000.00 

 
5,099,000.00 

 
e - bidding 

 
หจก.เนตรทิพย์นวกิจ 

 
5,099,000.00 

-  - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
ต่้าสุด 

e - 07/2560 
 ลว.12 เมย. 2560 

         
         
         
 
  



แบบ สชร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      พฤศจกิายน  2560  
หน่วยงาน      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   

วันที่      4  ธันวาคม   2561     
 

 
ล าดั
บ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

       -   
         
         
       -   

 

  



แบบ สชร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      ธันวาคม   2560  
หน่วยงาน      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   

วันที่     4  มกราคม   2561     
 

 
ล าดั
บ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุส้านักงาน 
จ้านวน  3  รายการ 

15,440.00 15,440.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.โรงพิมพ์เจริญ 
อักษร 

15,440.00 - - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/8/2561      
ลว.6 พย. 2560 

2 จ้างเหมาจัดท้าคูรับน ้า
ขอบเขาแบบที่ 5 

226,716.00 226,716.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายย่วน  มานะ 226,716.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/53/2561      
ลว.16 พย. 2560 

3 จ้างเหมาจัดท้าคูรับน ้า
ขอบเขาแบบที่ 5 

226,716.00 226,716.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเสวียน  ดอนแก้ว 226,716.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/54/2561      
ลว.16 พย. 2560 

4 จ้างเหมาก่อสร้างขุดลอก
อ่างเก็บน ้า งวดที่ 4 

1,019,800.00  
5,099,000.00 

 
e - bidding 

 
หจก.เนตรทิพย์นวกิจ 

 
5,099,000.00 

-  - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
ต่้าสุด 

e - 07/2560 
 ลว.12 เมย. 2560 

แบบ สชร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      ธันวาคม   2560  
หน่วยงาน      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   

วันที่     4  มกราคม   2561     
 

 
ล าดั
บ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

5 วัสดุการเกษตร 
จ้านวน 2  รายการ 

30,491.40 30,491.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสุธาทิพย์ บุญเรือง 30,491.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/29/2561      
ลว.7  ธค.  2560 

6 วัสดุการเกษตร 
จ้านวน 2  รายการ 

22,908.60 22,908.60 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมบัญ  ปัญจุรี 22,908.60 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/41/2561      
ลว.15  ธค.  2560 

7 วัสดุการเกษตร 
จ้านวน 2  รายการ 

30,491.40 30,491.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายจ้านงค์ นาคประดับ 30,491.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/33/2561      
ลว.7  ธค.  2560 

8 จ้างเหมาไถเตรียมดิน
แปลงเพาะฯพร้อมปลูกฯ 

19,870.80 19,870.80 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายจ้านงค์ นาคประดับ 30,491.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/33/2561      
ลว.7  ธค.  2560 

 



แบบ สชร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      ธันวาคม   2560  
หน่วยงาน      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   

วันที่     4  มกราคม   2561     
 

 
ล าดั
บ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

9 วัสดุการเกษตร 
จ้านวน 2  รายการ 

30,491.40 30,491.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสุข  สมสุข 30,491.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/30/2561      
ลว.7  ธค.  2560 

10 จ้างเหมาไถเตรียมดิน
แปลงเพาะฯพร้อมปลูกฯ 

25,352.40 25,352.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสุข สมสุข 25,352.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/48/2561      
ลว.19  ธค.  2560 

11 วัสดุการเกษตร 
จ้านวน 2  รายการ 

26,700.00 26,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมบูรณ์  นักไร่ 26,700.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/25/2561      
ลว.7  ธค.  2560 

12 จ้างเหมาไถเตรียมดิน
แปลงเพาะฯพร้อมปลูกฯ 

17,400.00 17,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมบูรณ์  นักไร่ 17,400.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/51/2561      
ลว.19  ธค.  2560 



แบบ สชร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      ธันวาคม   2560  
หน่วยงาน      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   

วันที่     4  มกราคม   2561     
 

 
ล าดั
บ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

13 วัสดุการเกษตร 
จ้านวน 2  รายการ 

30,491.40 30,491.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสวาท  หมั่นคิด 30,491.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/27/2561      
ลว.7  ธค.  2560 

14 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ ต.บ้านใหม่ 
อ้าเภอเมืองพะเยา 
จ้านวน 4 บ่อ 

71,200.00 71,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

71,200.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ6/61       
ลว.7 ธค.  2560 

15 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ ต.บ้านตุ่น 
อ้าเภอเมืองพะเยา 
จ้านวน 1 บ่อ 

17,800.00 17,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

17,800.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ8/61        
ลว.7  ธค.  2560 

16 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ ต.บ้านถ ้า 
อ้าเภอดอกค้าใต้    
จ้านวน 6 บ่อ 

106,800.00 106,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเจริญ  ดีดกลิ่น 106,800.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ12/61      
ลว. 8 ธค. 2560 



แบบ สชร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      ธันวาคม   2560  
หน่วยงาน      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   

วันที่     4  มกราคม   2561     
 

 
ล าดั
บ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

17 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ ต.บุญเกิด 
อ้าเภอดอกค้าใต้    จ้านวน 
3 บ่อ 

53,400.00 53,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเจริญ  ดีดกลิ่น 53,400.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ13/61      
ลว. 8 ธค. 2560 

18 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ ต.สันโค้ง 
อ้าเภอดอกค้าใต้ 
จ้านวน 14 บ่อ 

249,200.00 249,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเจริญ ดีดกลิ่น 249,200.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ14/61       
ลว.8 ธค.  2560 

19 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ ต.คือเวียง 
อ้าเภอดอกค้าใต้ 
จ้านวน 1 บ่อ 

17,800.00 17,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเจริญ ดีดกลิ่น 17,800.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ15/61        
ลว. 8  ธค.  2560 

20 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ ต.หนองหล่ม 
อ้าเภอดอกค้าใต้      
จ้านวน  2 บ่อ 

35,600.00 35,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเจริญ  ดีดกลิ่น 35,600.00 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ16/61      
ลว. 8  ธค. 2560 



แบบ สชร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม   2561 
หน่วยงาน      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   

วันที่กุมภาพันธ์   2561  
 

 
ล าดับ 

ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 จ้างเหมาจัดท้าคันครูับ

น ้าขอบเขาแบบที่ 6 
249,387.60 249,387.60 เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมบูรณ์  นักไร่ 249,387.60 - มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/61/2561   
ลว.15ธค.  2560 

2 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน 
จ้านวน 3 บ่อ 

53,400.- 53,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

วัลลภาการค้า 53,400.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ34/61 
ลว.7ธค.  2560 

3 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.ฝายกวาง อ.เชียงค้า 
จ้านวน 19 บ่อ 

338,200.- 338,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เชียงค้าลานนา
ก่อสร้าง 

338,200.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ23/61 
ลว.8 ธค.  2560 

4 ค่าซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษารถยนต์ บฉ 
6423 พะเยา จ้านวน 
1  ราย 

11,000.- 11,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ศรีนวลการยาง 11,000.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/23/2561 
ลว. 6 ธค. 2561 



 
ล าดับ 

ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
5 วัสดุการเกษตร 

จ้านวน 2  รายการ 
9,131.40 9,131.40 เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโสพล  สักแกแก้ว 9,131.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/50/2561    
ลว.19 ธค.  2560 

6 วัสดุการเกษตร 
จ้านวน 2  รายการ 

30,491.40 30,491.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญส่ง สักแกแก้ว 30,491.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/28/2561   
ลว.7ธค.  2560 

7 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.ห้วยยางขาม อ.จุน
จ้านวน  4 บ่อ 

71,200.- 71,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

วัลลภาการค้า 71,200.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ36/61 
ลว.7ธค.  2560 

8 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.ลอ อ.จุน   จ้านวน  
4 บ่อ 

106,800.- 106,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

วัลลภาการค้า 106,800.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ32/61 
ลว.7 ธค.  2560 

9 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.เวียง อ.เชียงค้า   
จ้านวน  14 บ่อ 

249,200.- 249,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เชียงค้าลานนา
ก่อสร้าง 

249,200.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ25/61 
ลว.7 ธค.  2560 

 
 



ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
10 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่

นานอกเขตฯ            
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง 
จ้านวน 6 บ่อ 

106,800.- 106,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

106,800.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ3/61 
ลว.7 ธค.  2560 

11 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.สันป่าม่วง อ.เมือง 
จ้านวน  3 บ่อ 

53,400.- 53,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

53,400.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ5/61 
ลว.7 ธค.  2560 

12 วัสดุการเกษตร 
จ้านวน 2  รายการ 

26,700.- 26,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเปลี่ยน ไชยกุล 26,700.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/34/2561   
ลว.7 ธค.  2560 

13 จ้างเหมา 
จ้านวน 3  รายการ 

25,352.40 25,352.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสุธาทิพย์ บุญเรือง 25,352.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/49/2561   
ลว.19  ธค.  2560 

14 จ้างเหมา 
จ้านวน 2  รายการ 

22,376.40 22,376.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสุข  สมสุข 22,376.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/53/2561   
ลว.19  ธค.  2560 

  
  



ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
15 จ้างเหมา 

จ้านวน 2  รายการ 
14,929.20 14,929.20 เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสุพรรณ  
มหาวรรณศรี 

14,929.20 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/54/2561   
ลว.19  ธค.  2560 

16 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.จ้าป่าหวาย อ.เมือง 
จ้านวน  6 บ่อ 

106,800.- 106,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

106,800.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ2/61 
ลว.7 ธค.  2560 

17 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ 
จ้านวน  7 บ่อ 

124,600.- 124,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

124,600.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ31/61 
ลว. 8 ธค.  2560 

18 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.นาปรัง อ.ปง 
จ้านวน   23  บ่อ 

409,400.- 
 

409,400.- 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ปฎิพลก่อสร้าง 409,400.- 
 

- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ44/61 
ลว. 7  ธค.  2560 

19 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.บ้านเหล่า  อ.แม่ใจ 
จ้านวน  13 บ่อ 

231,400.- 231,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

231,400.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ30/61 
ลว. 7 ธค.  2560 

  
  



ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
20 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่

นานอกเขตฯ            
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 
จ้านวน  4  บ่อ 

71,200.-  71,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

71,200.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ27/61 
ลว. 7 ธค.  2560 

21 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.แม่สุก  อ.แม่ใจ 
จ้านวน  13 บ่อ 

231,400.- 231,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

231,400.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ28/61 
ลว. 7 ธค.  2560 

22 จ้างเหมาคลองส่งน ้า    
ค.ส.ล.  บ้านแม่นาเรือ
สันทราย ม.9 ต.แม่นา
เรือ  อ.เมือง จ.พะเยา 
งวดที่ 1 

838,299.77 838,299.77 e - bidding หจก.ศรีชาต
คอนสครัคชั่น 

838,299.77 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
ต่้าสุด 

E04/2561              
ลว. 7  ธค.  2560 

23 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ ต.อ่างทอง 
อ.เชียงค้า    จ้านวน  
41 บ่อ  งวดที่ 1 

297,250.- 297,250.- e - bidding หจก.เต็มสวัสดิ์ก่อสร้าง 297,250.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
ต่้าสุด 

E01/2561              
ลว. 8  ธค.  2560 

24 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯ            
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง  
จ้านวน 14 บ่อ 

249,200.- 249,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

249,200.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ 6/61 
ลว.  7 ธค.  2560 

  



ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
25 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่

นานอกเขตฯ            
ต.บ้านต ้า อ.เมือง       
จ้านวน 13 บ่อ 

231,400.-  231,400.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บ้านต ้าซีเมนต์
บล๊อค 

231,400.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ4/61 
ลว. 7 ธค.  2560 

26 ค่าซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษารถยนต์ กฉ 
2278 พะเยา จ้านวน 
1  ราย 

6,059.68 6,059.68 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.มิตซูพันล้าน
พะเยา  จ้ากัด 

6,059.68 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/76/2561 
ลว.29 ธค. 2560 

27 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
พร้อมน ้ามัน       
จ้านวน 1 ราย 

13,000.- 13,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางศศิธร  มิ่งเชื อ 13,000.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ 21/61 
ลว.  4  ธค.  2560 

28 ค่าจัดซื อวัสดุรถยนต์ 
บม 4731 แพร่ 
จ้านวน 1 รายการ 

11,000.- 11,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศรีนวลการยาง 11,000.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/22/2561 
ลว.6 ธค. 2561 

29 ค่าจ้างเหมาไถเตรียม
และปลูกหญ้าแฝก 
จ้านวน  2  รายการ 

17,400.- 17,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเปลี่ยน  ไชยกุล 17,400.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ 45/61 
ลว.  19  ธค.  2560 

  
  



ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
30 ค่าจ้างเหมาไถเตรียม

และปลูกหญ้าแฝก 
จ้านวน  2  รายการ 

19,870.80 19,870.80 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญส่ง ดวงแก้วปั๋น 19,870.80 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ 46/2561 
ลว.  19  ธค.  2560 

31 ค่าจ้างเหมาจัดท้าคันคู
รับน ้าขอบเขาแบบที่ 6 
จ้านวน 1 รายการ 

491,218.- 491,218.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายปฐมัตถ์ ปันตุ้ย 491,218.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/57/2561 
ลว.12  ธค.  2560 

32 ค่าจ้างเหมาจัดท้าคันคู
รับน ้าขอบเขาแบบที่ 6 
จ้านวน 1 รายการ 

415,646.- 415,646.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายโสพล  สักแกแก้ว 415,646.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/59/2561 
ลว.12  ธค.  2560 

33 ค่าจ้างเหมาจัดท้าคันคู
รับน ้าขอบเขาแบบที่ 6 
จ้านวน 1 รายการ 

388,860.- 388,860.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอ้านวย  มีศรี 388,860.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/60/2561 
ลว.12  ธค.  2560 

34 ค่าจ้างเหมาจัดท้าคันคู
รับน ้าขอบเขาแบบที่ 6 
จ้านวน 1 รายการ 

470,435.70 470,435.70 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญส่ง ดวงแก้วปั๋น 470,435.70 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/58/2561 
ลว.12  ธค.  2560 

 
 



ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
35 ค่าจัดซื อวัสดุการเกษตร 

จ้านวน 2 รายการ 
20,000.- 20,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านสมพงษ์การเกษตร 20,000.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/ 68/2561 
ลว.  27  ธค.  2560 

36 ค่าจัดซื อวัสดุการเกษตร 
จ้านวน 1 รายการ 

10,500.- 10,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายปฐมัตถ์ ปันตุ้ย 10,500.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/72/2561  
ลว.  28  ธค.  2560 

37 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่
นานอกเขตฯต.ห้วยลาน  
อ.ดอกค้าใต้     จ้านวน 
11  บ่อ 

195,800.-  195,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเจริญ  ดีดกลิ่น 195,800.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ11/61 
ลว. 8 ธค.  2560 

38 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างและ
ซ่อมแซมเส้นทาง
ล้าเลียงในไร่นา    
จ้านวน 1 รายการ 

64,433.07 64,433.07 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอ้านวย  มีศรี 64,433.07 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/60/2561 
ลว.12  ธค.  2560 

39 ค่าจ้างเหมาจัดท้าคันคู
รับน ้าขอบเขาแบบที่ 6 
จ้านวน 1 รายการ 

453,432.- 453,432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอนุวัตน์ เมฆ
สุวรรณ 

453,432.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/62/2561 
ลว.15  ธค.  2560 

 
 



ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
40 จ้างเหมาขุดสระน ้าในไร่

นานอกเขตฯต.หงษ์หิน  
อ.จุน  จ้านวน 23  บ่อ 

409,400.- 409,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ก้าวนครธุรกิจ 409,400.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/จ33/61 
ลว.  7 ธค.  2560 

41 ค่าจ้างเหมาจัดท้าคันคู
รับน ้าขอบเขาแบบที่ 6 
จ้านวน 1 รายการ 

74,136.13 74,136.13 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมบูรณ์  นักไร่ 74,136.13 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/80/2561  
ลว. 3 มค. 2561 

42 ค่าวัสดุการเกษตร  
จ้านวน 2  รายการ 

9,116.40 9,116.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางบัวบาน หายโศก 9,116.40 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/55/61 
ลว. 19  ธค.  2560 

43 ค่าวัสดุการเกษตร  
จ้านวน 1  รายการ 

35,000.- 35,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญส่ง ดวงแก้วปั๋น 35,000.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/71/61 
ลว. 28  ธค.  2560 

44 ค่าวัสดุการเกษตร  
จ้านวน 1  รายการ 

30,000.- 30,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายปฐมัตถ์ ปันตุ้ย 30,000.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/70/61 
ลว. 28  ธค.  2560 

 
 



ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
45 ค่าวัสดุการเกษตร  

จ้านวน 1  รายการ 
50,000.- 50,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายปฐมัตถ์ ปันตุ้ย 50,000.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/69/61 
ลว. 28  ธค.  2560 

46 ค่าวัสดุการเกษตร  
จ้านวน 1  รายการ 

16,000.- 16,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวันชัย  พันธ์
ปัญญา 

16,000.- - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/62/61 
ลว. 27  ธค.  2560 

47 ค่าจ้างเหมา 
จ้านวน 2  รายการ 

37,299.60 37,299.60 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเล็ก  อุปมา 37,299.60 - มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/83/61 
ลว. 3  มค. 2561 

 
 


