
1 คา่จา้งซอ่มยานพาหนะรถยนต ์       14,880.00   -  เฉพาะเจา
ะจง

บจก. พงศโ์ชตนาการยางบจก. พงศโ์ชตนาการยางเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้งเลขท ี
055/2563หมายเลขทะเบยีน ผค 6193 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 พ.ย.

 2562
2 คา่วัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 13,370.00          -  เฉพาะเจา

ะจง
บจก. แมโ่จอ้อย เซอรว์สิบจก. แมโ่จอ้อย เซอรว์สิเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

3 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ

10,678.00          -  เฉพาะเจา
ะจง

.ส.นลิาวัลย ์ พะวงศรั์ตน์ส.นลิาวัลย ์ พะวงศรั์ตน์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
เดอืน พฤศจกิายน 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

4 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,678.00          -  เฉพาะเจา

ะจง
นายจริชยั  ปิกวงศ์ นายจริชยั  ปิกวงศ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

เดอืน พฤศจกิายน 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

5 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,645.00            -  เฉพาะเจา

ะจง
นายเจษฎา  ดษุฎไีพรวัลย์นายเจษฎา  ดษุฎไีพรวัลย์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

เดอืน พฤศจกิายน 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

6 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,645.00            -  เฉพาะเจา

ะจง
นายปรชีา  บญุยงิ นายปรชีา  บญุยงิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

เดอืน พฤศจกิายน 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

7 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ 7,695.00            -  เฉพาะเจา

ะจง
นส.พลอย อดุมสม นส.พลอย อดุมสม เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

เดอืน พฤศจกิายน 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

8 คา่โทรศัพทป์ระจําเดอืน พฤศจกิายน 107.00               -  เฉพาะเจา
ะจง

บรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชนบรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชนเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
(053-121368) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

9 คา่โทรศัพทป์ระจําเดอืน พฤศจกิายน 107.00               -  เฉพาะเจา
ะจง

บรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชนบรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชนเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
(053-890098) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

10 คา่โทรศัพทป์ระจําเดอืน พฤศจกิายน 126.05               -  เฉพาะเจา
ะจง

บรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชนบรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชนเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
(053-121209) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

เลขทแีละวนัที
ของสญัญา

 
ราคา

สรปุผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563
หนว่ยงาน ศูนยป์ฏบิตักิารพฒันาทดีนิโครงการหลวง สํานกังานพฒันาทดีนิเขต 6

ลําดบั งาน/จดัซอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง วธิซีอื/จา้งผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ

เหตผุลการ
คดัเลอืกโดยสรุป



11 คา่โทรศัพทป์ระจําเดอืน พฤศจกิายน 119.84               -  เฉพาะเจา
ะจง

บรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชนบรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชนเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
(053-121168) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

12 คา่ซอ่มยานพาหนะรถยนต ์ 27,240.00          -  เฉพาะเจา
ะจง

บจก. พงศโ์ชตนาการยางบจก. พงศโ์ชตนาการยางเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้งเลขท ี
084/2563หมายเลขทะเบยีน 5ท7503 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ธ.ค. 

2562
13 คา่วัสดกุารเกษตร  14,400.00          -  เฉพาะเจา

ะจง
รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอืเลขท ี

056/2563(กากนําตาล) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 พ.ย.
 2562

14 คา่วัสดกุารเกษตร 36,915.00          -  เฉพาะเจา
ะจง

รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอืเลขท ี
096/2563วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ธ.ค.

 2562
15 คา่วัสดกุอ่สรา้ง 35,000.00          -  เฉพาะเจา

ะจง
รา้นโอภาสหลักเสาเข็มรา้นโอภาสหลักเสาเข็มเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอืเลขท ี

098/2563วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ธ.ค.
 2562

16 คา่สํารวจขอบเขต/วางแนว
และระดับ

298,750.00        -  เฉพาะเจา
ะจง

หจก.สนัุนทา หจก.สนัุนทา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
049/2563เพอืออกแบบลว่งหนา้

ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา
ทรัพยเ์พมิพนู ทรัพยเ์พมิพนู วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ธ.ค.

 2562และระบบสง่นําชลประทาน
ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง
เลอตอ

17 คา่สํารวจวางแนวและระดับ 100,000.00        -  เฉพาะเจา
ะจง

 หจก. ฟรดี คอน
สตรัคชนั

 หจก. ฟรดี คอน
สตรัคชนั

เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
050/2563เพอืออกแบบลว่งหนา้

เสน้ทางลําเลยีงภเูขา
วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ธ.ค.

 2562ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง
แมแ่พะ

18 คา่จา้งเหมาทําป้ายอะครลิคิ 3,620.00            -  เฉพาะเจา
ะจง

เจรญิปรนิทเ์อ็กเพรส เจรญิปรนิทเ์อ็กเพรสเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

19 คา่จา้งเหมาพมิพผั์งองคก์ร 1,800.00            -  เฉพาะเจา
ะจง

ลานนาการพมิพ์ ลานนาการพมิพ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
ขนาด 102*158 ซม. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

20 คา่จา้งเหมาทําตัวอักษรโฟมบอรด์ 4,400.00            -  เฉพาะเจา
ะจง

เจรญิปรนิทเ์อ็กเพรส เจรญิปรนิทเ์อ็กเพรสเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
หนา 10 มม. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง



21 คา่วัสดกุอ่สรา้ง 1,438.00            -  เฉพาะเจา
ะจง

บจก.ตังหง่วงเซง้ บจก.ตังหง่วงเซง้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

22 คา่จา้งเหมาทําโฟมบอรด์ 5 มม 1,564.88            -  เฉพาะเจา
ะจง

ลานนาการพมิพ์ ลานนาการพมิพ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
และสตกิเกอร ์ขนาด 150*150 ซม. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

23 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ

11,800.00          -  เฉพาะเจา
ะจง

นส.นลิาวัลย ์ พะวงศรั์ตน์นส.นลิาวัลย ์ พะวงศรั์ตน์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
เดอืน ธันวาคม 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

24 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ

11,800.00          -  เฉพาะเจา
ะจง

นายจริชยั  ปิกวงศ์ นายจริชยั  ปิกวงศ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
เดอืน ธันวาคม 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

25 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ

9,550.00            -  เฉพาะเจา
ะจง

นายเจษฎา  ดษุฎไีพรวัลย์นายเจษฎา  ดษุฎไีพรวัลย์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
เดอืน ธันวาคม 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

26 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ

9,550.00            -  เฉพาะเจา
ะจง

นายปรชีา  บญุยงิ นายปรชีา  บญุยงิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
เดอืน ธันวาคม 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

27 คา่จา้งเหมาเอกชน
ปฎบิัตงิานของทางราชการ

8,500.00            -  เฉพาะเจา
ะจง

นางสาวพลอย อดุมสมนางสาวพลอย อดุมสมเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
เดอืน ธันวาคม 2562 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

28 คา่วัสดสํุานักงาน 500.00               -  เฉพาะเจา
ะจง

รา้นศริกิารคา้ รา้นศริกิารคา้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

29 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมฮาร์
ดสีก์

18,500.00          -  เฉพาะเจา
ะจง

รา้นอซี ีคอมพ์ รา้นอซี ีคอมพ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้งเลขท ี
179/2563หมายเลขครภัุณฑ ์

7440-009-1458 ศปล.

฿

3
ไอท ีโซลชูนั 
แอนด ์ซซีทีวีี

ไอท ีโซลชูนั 
แอนด ์ซซีทีวีี

วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ค. 
2563

30 คา่วัสดกุอ่สรา้ง 1,223.00            -  เฉพาะเจา
ะจง

บจก.ตังหง่วงเซง้ บจก.ตังหง่วงเซง้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

31 คา่วัสดสํุานักงาน 472.00               -  เฉพาะเจา
ะจง

บจก.เชยีงใหมศ่กึษาภัณฑ์บจก.เชยีงใหมศ่กึษาภัณฑ์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง



32 คา่จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซม
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

4,390.00            -  เฉพาะเจา
ะจง

รา้นอซี ีคอมพ์ รา้นอซี ีคอมพ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขครภัุณฑ ์7440-009-0659 ศปล#2 ไอท ีโซลชูนั 
แอนด ์ซซีทีวีี

ไอท ีโซลชูนั 
แอนด ์ซซีทีวีี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง


