
แบบ สชร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      พฤศจิกายน  2564  
หน่วยงาน      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา  

  
 

 
ลำดับ 

ที ่

 
งานจัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือ 

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ จำนวน 3 งวดๆ ละ 
8,000.- บาท  (1 ต.ค. 2564 – 
31  ธ.ค. 2564) 

24,000.- 24,000.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายสายัณต์ ใหญ่วงศ์ 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

24,000.- บาท 

นายสายัณต์ ใหญ่วงค์ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

24,000.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/201/2564     
ลว.30/09/2564 
7017036899 

2 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ จำนวน 3 งวดๆ ละ 
8,000.- บาท  (1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565) 

96,000.- 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางลำดวน  ชาวน่าน 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

96,000.- บาท 

นางลำดวน ชาวน่าน 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

96,000.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

PO.EGP/203/2564     
ลว.30/09/2564 
7017034633 

3 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

8,000.- 8,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ว่าท่ี ร.ต.ปิยวลี สุทธิธัญญะลักษณ์
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

8,000.- บาท 

ว่าท่ี ร.ต.ปิยวลี สุทธิธัญญะลักษณ์  
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

8,000.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

PO.EGP/211/2564     
ลว.30/09/2564 
7017054479 

4 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

8,000.- 8,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิเชษฐ พันธ์ปัญญา 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

8,000.- บาท 

นายพิเชษฐ พันธ์ปัญญา 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

8,000.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/207/2564     
ลว.30/09/2564 
7017053439 

5 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

7,300.- 7,300.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายธวัชชัย  สมสุข 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

7,300.- บาท 

นายธวัชชัย  สมสุข 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

7,300.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/209/2564     
ลว.30/09/2564 
7017054481 

6 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

8,000.- 8,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายเจตริน  บุญเรือง 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

8,000.- บาท 

นายเจตริน  บุญเรือง 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

8,000.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/204/2564     
ลว.30/09/2564 
7017050143 



 
ลำดั
บ 
ที ่

 
งานจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

7,300.- 7,300.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายกิตติธร  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

7,300.- บาท 

นายกิตติธร  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

7,300.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

PO.EGP/210/2564     
ลว.30/09/2564 
7017054484 

8 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

7,000.- 7,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชลนธี  สารีผล 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

7,000.- บาท 

นายชลนธี  สารีผล 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

7,000.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/208/2564     
ลว.30/09/2564 
7017053437 

9 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

7,000.- 7,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางบัวกาบ  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

7,000.- บาท 

นางบัวกาบ พรมจันทร์ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

7,000.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/200/2564     
ลว.30/09/2564 
7017050721 

10 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

7,000.- 7,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายยงยุทธ  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

7,000.- บาท 

นางยงยุทธ  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

7,000.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/202/2564     
ลว.30/09/2564 
7017050921 

11 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

7,300.- 7,300.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพสุชา  ใจเย็น 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

7,300.- บาท 

นายพสุชา  ใจเย็น 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

7,300.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/205/2564     
ลว.30/09/2564 
7017053424 

12 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนตุลาคม 2564 

8,000.- 8,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจรัสพร  ดวงแก้ว 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

8,000.- บาท 

นางสาวจรัสพร  ดวงแก้ว 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

8,000.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/206/2564     
ลว.30/09/2564 
7017053430 

13 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กจ 8345 
พะเยา จำนวน 1 คัน 

15,087.10 15,087.10 โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทมิตซูพันล้าน พะเยา จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ  15,087.10 บาท 

บริษัทมิตซูพันล้าน พะเยา จำกัด  
ราคาท่ีตกลงจ้าง  15,087.10 บาท 

 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/716/2564     
ลว.18/10/2564 

701730733 
14 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุก 

หมายเลขทะเบียน บบ 6392
พะเยา จำนวน 1 คัน 

7,300.- 7,300.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศรีนวลการยาง 
ราคาท่ีเสนอ 7,300.- บาท 

ร้านศรีนวลการยาง 
ราคาท่ีตกลงจ้าง  7,300.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/712/2564     
ลว.11/10/2564 

701762263 

 



 
ลำดับ 

ที ่

 
งานจัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซื้อ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือ 

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
จำนวน 6 รายการ 

37,255.- 37,255.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 37,255.- บาท 

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ    

  37,255.- บาท 

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/728/2564     
 ลว.1/11/2564 

7017074275 
16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 

จำนวน 2 รายการ 
22,200.- 22,200.- โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสมพงษ์การเกษตร 
ราคาท่ีเสนอ 22,200.- บาท 

ร้านสมพงษ์การเกษตร     
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ   
 22,200.- บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/727/2564   
   ลว.3/11/2564 
7017074814 

17 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (เศษผัก 
ผลไม้) จำนวน  1 รายการ 

7,300.- 7,300.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

นายวันชัย พันธ์ปัญญา 
ราคาท่ีเสนอ 7,300.- บาท 

นายวันชัย พันธ์ปัญญา 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 7,300.- บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/738/2564     
 ลว.11/11/2564 
7017090835 

18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
จำนวน  2 รายการ 

18,044.50 18,044.50 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายพีรพงศ์  โคแพร่ 
ราคาท่ีเสนอ 18,044.50 บาท 

นายพีรพงศ์  โคแพร่ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

18,044.50  บาท 

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/749/2564    
  ลว.17/11/2564 

7017123355 
19 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 

จำนวน  2 รายการ 
11,760.- 11,760.- โดยวิธเีฉพาะ 

เจาะจง 
นายเสวียน ดอนแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 11,760.- บาท 

นายเสวียน  ดอนแก้ว 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
11,760.-  บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/753/2564     
ลว.18/11/2564 
7017114212 

20 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
จำนวน 2 รายการ 

18,044.50 18,044.50 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายก๋วน คำปัน 
ราคาท่ีเสนอ 18,044.50 บาท 

นายก๋วน คำปัน 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

18,044.50  บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/754/2564     
ลว.3/18/2564 
7017114247 

21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
จำนวน 2 รายการ 

54,132.- 54,132.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุริยา  อุ่นจอน 
ราคาท่ีเสนอ 54,132.- บาท 

นายสุริยา  อุ่นจอน 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
54,132.- บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/750/2564     
ลว.17/11/2564 
7017123359 

22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
จำนวน  2 รายการ 

109,107.50 109,107.50 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นางหลั่น คำก๋อง 
ราคาท่ีเสนอ 109,107.50 บาท 

นางหลั่น คำก๋อง 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

109,107.50 บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/751/2564     
ลว.17/11/2564 
7017129670 

 


