
แบบ สชร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      ธันวาคม  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 เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 

32,000.- 32,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ว่าท่ี ร.ต.ปิยวลี สุทธิธัญญะลักษณ์
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

32,000.- บาท 

ว่าท่ี ร.ต.ปิยวลี สุทธิธัญญะลักษณ์  
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

32,000.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

PO.EGP/16/2564     
ลว.29/10/2564 
7017141274 

2 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 

32,000.- 32,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิเชษฐ พันธ์ปัญญา 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

32,000.- บาท 

นายพิเชษฐ พันธ์ปัญญา 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

32,000.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/18/2564     
ลว.29/10/2564 
7017151121 

3 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 

29,200.- 29,200.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายธวัชชัย  สมสุข 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

29,200.- บาท 

นายธวัชชัย  สมสุข 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

29,200.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/19/2564     
ลว.29/10/2564 
7017141281 

4 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 

29,200.- 29,200.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายกิตติธร  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

29,200.- บาท 

นายกิตติธร  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

29,200.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/14/2564     
ลว.29/10/2564 
7017151120 

5 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 

32,000.- 32,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายเจตริน  บุญเรือง 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

32,000.- บาท 

นายเจตริน  บุญเรือง 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

32,000.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/17/2564     
ลว.29/10/2564 
7017151546 

 
6 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง

ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 
 

28,000.- 28,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชลนที  สารีผล 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

28,000.- บาท 

นายชลนที  สารีผล 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

28,000.- บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/10/2564     
ลว.29/10/2564 
7017149969 



 
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 เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 
 

28,000.- 28,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางบัวกาบ  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

28,000.- บาท 

นางบัวกาบ พรมจันทร์ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

28,000.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/12/2564     
ลว.29/10/2564 
7017151537 

8 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 
 

28,000.- 28,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายยงยุทธ  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

28,000.- บาท 

นางยงยุทธ  พรมจันทร์ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

28,000.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/11/2564     
ลว.29/10/2564 

707151533 

9 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 
 

29,200.- 29,200.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพสุชา  ใจเย็น 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

29,200.- บาท 

นายพสุชา  ใจเย็น 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

29,200.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/13/2564     
ลว.29/10/2564 
7017116408 

10 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานของทาง
ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 
-  กุมภาพันธ์  2565 
 

32,000.- 32,000.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจรัสพร  ดวงแก้ว 
ราคาท่ีเสนอเป็นจำนวนเงิน 

32,000.- บาท 

นางสาวจรัสพร  ดวงแก้ว 
ราคาท่ีตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 

32,000.- บาท 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

PO.EGP/18/2564     
ลว.29/10/2564 
7017151118 

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
จำนวน  2 รายการ 

29,809.- 29,809.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.พวงทิพย์  สุวรณ์ 
ราคาท่ีเสนอ  29,809.- บาท 

น.ส.พวงทิพย์  สุวรณ์ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง  29,809.- บาท 

 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/757/2564     
ลว.22/11/2564 
7017123994 

12 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
จำนวน  2 รายการ 

29,809.- 29,809.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายเกียรติศักดิ์  หายโศรก 
ราคาท่ีเสนอ 29,809.- บาท 

นายเกียรติศักดิ์  หายโศรก 
ราคาท่ีตกลงจ้าง  29,809.- บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/758/2564     
ลว.22/11/2564 
7017125412 

13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
จำนวน  2 รายการ 

29,809.- 29,809.- โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายปรีชา  ศรีวิชัย 
ราคาท่ีเสนอ 29,809.- บาท 

นายปรีชรา  ศรีวิชัย 
ราคาท่ีตกลงจ้าง  29,809.- บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/26/2565     
ลว.25/11/2564 
7017162233 



 
 

ลำดับ 
ที ่

 
งานจัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซื้อ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือ 

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

14 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  
 (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) 
จำนวน  1  รายการ 

121,231.25 121,231.25 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสุริยา  อุ่นจอน 
ราคาท่ีเสนอ 121,231.25  บาท 

นายสุริยา  อุ่นจอน 
ราคาท่ีตกลงซื้อ    

  121,231.25.- บาท 

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/6/2565     
 ลว.22/11/2564 
7017151551 

15 จ้างซ่อมและบำรุงรักษา
รถยนต์ หมายเลข 7 กฒ 
2796 กทม. จำนวน 1 คัน 

6,804.67 6,804.67 โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทโตโยต้าพะเยา 1994         
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

ราคาท่ีเสนอ  6,804.67  บาท 

บริษัทโตโยต้าพะเยา 1994         
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

ราคาท่ีตกลงจ้าง  
 6,804.67  บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/19/2565     
ลว.26/11/2564 
7017179685 

16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
 จำนวน  3  รายการ 

64,500.- 64,500.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

นายเอกลักษณ์  แก้วสด 
ราคาท่ีเสนอ 64,500.- บาท 

นายเอกล้กษณ์  แก้วสด 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 64,500.- บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/23/2565     
 ลว.30/11/2564 
7017162134 

17 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
จำนวน  3 รายการ 

95,950.- 95,950.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายปรีชา  ศรีวิชัย 
ราคาท่ีเสนอ 95,950 บาท 

นายปรีชา  ศรีวิชัย 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 95,950  บาท 

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/21/2565    
  ลว.31/11/2564 

7017186926 
18 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง

เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

7,803.- 7,803.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายเสวียน ดอนแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 7,803.- บาท 

นายเสวียน  ดอนแก้ว 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
7,803.-  บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/27/2565     
ลว.26/11/2564 
7017149898 

19 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

19,745.- 19,745.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายปรีชา  ศรีวิชัย 
ราคาท่ีเสนอ 19,745.- บาท 

นายปรีชา  ศรีวิชัย 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 19,745.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/28/2565     
ลว.30/11/2564 
7017174575 

20 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 520.- 520.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจ - ปริ้นท์ 
ราคาท่ีเสนอ 520.- บาท 

ร้านเจ - ปริ้นท์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 520.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

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

21 จัดซ้ือวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เดือน พฤศจิกายน -  
2564 - กันยายน 2565 

100,000.- 100,000.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พะเยาปิโตรเลียม 
ราคาท่ีเสนอ 100,000.-  บาท 

หจก.พะเยาปิโตรเลียม 
ราคาท่ีตกลงซื้อ       
100,000.-บาท 

- สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/1/2565 
     ลว.1/10/2564 

2000576547 
 



 
ลำดับ 

ที ่

 
งานจัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่ 
จะซื้อ 

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือ 

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

22 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

35,863.10 35,863.10 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายหน่อ  ตามล 
ราคาท่ีเสนอ 35,863.10  บาท 

นายหน่อ ตามล 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

35,863.10  บาท 

มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/13/2565     
ลว.24/11/2564 
7017179694 

23 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

11,949.60 11,949.60 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายก๋วน คำปัน 
ราคาท่ีเสนอ 11,949.60  บาท 

นายก๋วน คำปัน 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

11,949.60   บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/26/2565     
ลว.26/11/2564 
7017151503 

24 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

19,748.40 19,748.40 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายอุดม  หายโศรก 
ราคาท่ีเสนอ 19,748.40  บาท 

นายอุดม  หายโศรก 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

19,748.40  บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/24/2565     
ลว.26/11/2564 

701717275 
25 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 

จำนวน  2 รายการ 
29,820.- 29,820.- โดยวิธเีฉพาะ 

เจาะจง 
นายสิงห์หา  ไชยพรม 

ราคาท่ีเสนอ 29,820.-  บาท 
นายสิงห์หา ไชยพรม 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 29,820.-  
บาท 

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/35/2565    
  ลว.7/11/2564 
7017206153 

26 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

19,748.40 19,748.40 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.พวงทิพย์  สุวรรณ์ 
ราคาท่ีเสนอ 19,748.40 บาท 

น.ส.พวงทิพย์  สุวรรณ์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

19,748.40 บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/25/2565     
ลว.26/11/2564 
7017170065 

27 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

11,949.60 11,949.60 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายพีรพงค์  โคแพร่ 
ราคาท่ีเสนอ 11,949.60บาท 

นายพีรพงค์ โคแพร่ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

11,949.60บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/25/2565     
ลว.30/11/2564 
7017212360 

28 จ้างเหมาผลิตกล้าหญ้าแฝกลง
ถุง 

33,696.- 33,696.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นางสุข  สมสุข 
ราคาท่ีเสนอ 33,696.- บาท 

นางสุข สมสุข 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

33,6960.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/24/2564     
ลว.30/11/2564 
7017214202 

29 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

12,033.- 12,033.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นางจันติ๊บ  เขื่อนวัง 
ราคาท่ีเสนอ 12,033.-  บาท 

นางจันติ๊บ  เขื่อนวัง 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
12,033.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/27/2565     
ลว.30/11/2564 
7017170065 

30 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

17,633.60 17,633.60 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายบูรณ์  กรรมกร 
ราคาท่ีเสนอ 17,633.60  บาท 

นายบูรณ์  กรรมกร 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

17,633.60 บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/26/2565     
ลว.30/11/2564 
7017170065 
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31 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

12,033.- 12,033.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นางสุข  สมสุข 
ราคาท่ีเสนอ 12,033.-   บาท 

นางสุข  สมสุข 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 12,033.- บาท 

มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/28/2565     
ลว.30/11/2564 
7017212479 

32 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

12,033.- 12,033.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นางบัวเลิศ  คำปัน 
ราคาท่ีเสนอ 12,033.-  บาท 

นายบัวเลิศ  คำปัน 
ราคาท่ีตกลงซื้อ  

12,033.-   บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/30/2565     
ลว.30/11/2564 
7017212487 

33 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

18,360.- 18,360.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นางหลั่น คำก๋อง 
ราคาท่ีเสนอ 18,360.-  บาท 

นางหลั่น  คำก๋อง 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
18,360.-  บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/29/2565     
ลว.30/11/2564 
7017213256 

34 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
จำนวน  3 รายการ 

68,450.- 68,450.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเรือง  จอมคำ 
ราคาท่ีเสนอ  68,450.-  บาท 

นายบุญเรือง  จอมคำ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ  
68,450.-  บาท 

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เสนอราคาท่ีเหมาะสม 

PO.EGP/42/2565    
  ลว.14/11/2564 

7017234145 
35 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 

จำนวน  1 รายการ 
12,500.- 12,500.- โดยวิธเีฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านสมพงษ์การเกษตร 

ราคาท่ีเสนอ 12,500.- บาท 
ร้านสมพงษ์การเกษตร 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
12,500.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/36/2565     
ลว.07/12/2564 
7017248991 

36 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (ตลับ
หมึก) จำนวน   5 รายการ 

16,875.- 16,875.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ไอ ที คอมพิวเตอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 16,875.- บาท 

ร้านไอ ที คอมพิวเตอร์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
16,875.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/39/2565     
ลว.09/12/2564 
7017248987 

37 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 8,950.- 8,950.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน เจ ปริ้นท์ 
ราคาท่ีเสนอ 8,950.- บาท 

ร้าน เจ - ปริ้นท์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 8,950.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/43/2564     
ลว.16/12/2564 
7017273778 

38 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 5,000.- 5,000.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน เจ ปริ้นท์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท 

ร้าน เจ - ปริ้นท์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 5,000.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/51/2565     
ลว.16/12/2564 
7017272773 

39 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 6,000.- 6,000.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน เจ ปริ้นท์ 
ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท 

ร้าน เจ - ปริ้นท์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 6,000.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/52/2565     
ลว.16/12/2564 
7017273772 
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40 จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน  ตำบล
บ้านปิน  จำนวน 1 บ่อ 

18,500.- 18,500.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดีวัฒน์คอนสตรัคชั่น 
ราคาท่ีเสนอ 18,500.-   บาท 

หจก.ดีวัฒน์คอนสตรัคชั่น 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 18,500.- บาท 

มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/3/2565 
     ลว.7/12/2564 

7017199453 
41 จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นา 

นอกเขตชลประทาน    ตำบล
จำป่าหวาย  จำนวน 12 บ่อ 

222,000.- 222,000.- โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดีวัฒน์คอนสตรัคชั่น 
ราคาท่ีเสนอ 222,000.-   บาท 

หจก.ดีวัฒน์คอนสตรัคชั่น 
ราคาท่ีตกลงซื้อ       

222,000.- บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/2/2565     
 ลว.7/12/2564 
7017199452 

42 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง
เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

10,189.80 10,189.80 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นางมะลิ  ดวงแก้วปั้น 
ราคาท่ีเสนอ 10,189.80 บาท 

นางมะลิ ดวงแก้วปั๋น 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

10,189.80 บาท 

- มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/32/2565    
  ลว.14/12/2564 

7017263160 
43 จ้างเหมาไถเตรียมดินแปลง

เพาะกล้าหญ้าแฝกพร้อมปลูก
กล้าหญ้าแฝก 

9,547.20 9,547.20 โดยวิธเีฉพาะ 
เจาะจง 

นายสิงห์หา  ไชยพรม 
ราคาท่ีเสนอ  9,547.20   บาท 

นายสิงห์หา  ไชยพรม 
ราคาท่ีตกลงซื้อ  

9,547.20  บาท 

มีความชำนาญและได้งาน
มาตรฐาน 

PO.EGP/31/2565    
  ลว.14/12/2564 

7017263280 

 


