


1 ค่าจัดซอืนําดมื 1,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นําดมืเรอืงทพิย์ นําดมืเรอืงทพิย์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน มนีาคม 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

2 ค่าไฟฟ้า ประจําเดอืน เมษายน 2563 324.08            - เฉพาะเจาะจ
ง การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

 -  อ่างขาง อ.แม่รมิ อ.แม่รมิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

3 ค่าโทรศัพท ์ประจําเดอืน มนีาคม 107.00            - เฉพาะเจาะจ
ง บรษัิท ทโีอท ีจํากดั บรษัิท ทโีอท ีจํากดั เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

 (0-5312-1168) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

4 ค่าโทรศัพท ์ประจําเดอืน มนีาคม 191.69            - เฉพาะเจาะจ
ง บรษัิท ทโีอท ีจํากดั บรษัิท ทโีอท ีจํากดั เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

(0-5312-1173) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

5 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื8,283.60         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.สตาร ์โปรเจค - บจก.สตาร ์โปรเจค - เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืนมนีาคม 2563 เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

6 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นางอุบล  ฤทธศร นางอุบล  ฤทธศร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี243/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

7 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายขจรศักด ิ สรุนิทรน์ายขจรศักด ิ สรุนิทร์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี242/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

8 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายศริ ิ ศริจัินทรช์นื นายศริ ิ ศริจัินทรช์นื เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี241/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

9 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ8,470.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายประกอบ  จันทอนธมิุกนายประกอบ  จันทอนธมิุกเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี245/2563

สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
หน่วยงาน ศูนยป์ฏบิตักิารพฒันาทดีนิโครงการหลวง สํานกังานพฒันาทดีนิเขต 6 เลขทแีละวนัทขีอง

สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการ

ลําด ั
บที งาน/จดัซอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง
 ราคา
กลาง วธิซีอื/จา้งผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอ

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและ

ราคาทตีกลงซอื/

เหตผุลการคดัเลอืก
โดยสรุป



เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

10 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ8,470.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายผดั  ชยักยุ นายผดั  ชยักยุ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี246/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

11 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ8,470.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายถวลิ  ใจกลางดุกนายถวลิ  ใจกลางดุก เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี244/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

12 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ6,200.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายกรกต  พัฒนกลมนายกรกต  พัฒนกลมเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี248/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

13 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ6,200.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายสพุัตร  กนัธวงค์ นายสพุัตร  กนัธวงค์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี247/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

14 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ6,200.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายอุ่นเรอืน  รักดี นายอุ่นเรอืน  รักดี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี250/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

15 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ6,200.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายประวนิ  นวลฝัน นายประวนิ  นวลฝัน เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี249/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 2562

16 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายปิยนัน  ขุนทอง นายปิยนัน  ขุนทอง เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี380/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2562

17 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายภานุเดช  บญุชู นายภานุเดช  บญุชู เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี268/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ3. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562



18 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายอุทติย ์ ดอกบวั นายอุทติย ์ ดอกบวั เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี269/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ3. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

19 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาวกมลวรรณ  ขันตีนางสาวกมลวรรณ  ขันตีเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี267/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ3. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

20 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางโรสรนิทร ์ คําโอภาสนางโรสรนิทร ์ คําโอภาสเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี251/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ3. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

21 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ8,470.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายพสษิฐ ์ สวุรรณเจดิจตินายพสษิฐ ์ สวุรรณเจดิจติเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี252/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ3. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

22 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาวอภริตา  จอมวงศ์นางสาวอภริตา  จอมวงศ์เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี281/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ2. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

23 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางนันทชัพร  ครองราษฎร์นางนันทชัพร  ครองราษฎร์เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี282/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ2. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

24 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายยงยุทธ  พนาคงอมรนายยงยุทธ  พนาคงอมรเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี270/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ2. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

25 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาวณัฐรนิทรภ์รณ์  ฝันกาศนางสาวณัฐรนิทรภ์รณ์  ฝันกาศเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

255.1/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ2. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

26 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายสราวุธ  อุ่นใจ นายสราวุธ  อุ่นใจ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี381/2563



เดอืน เมษายน 2563  - ฝ2. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

27 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ8,470.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายเสารคํ์า  หบีทองนายเสารคํ์า  หบีทอง เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

253.1/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ2. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

28 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางฉัตรชนก  คําหนักนางฉัตรชนก  คําหนักเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี284/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ1. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

29 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายเกรยีงไกร  ธนันชยันายเกรยีงไกร  ธนันชยัเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี283/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ1. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

30 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายอานนท ์ บญุกํา นายอานนท ์ บญุกํา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

251.1/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

31 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายรัชพล  ฤทธศิร นายรัชพล  ฤทธศิร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

252.1/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

32 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ9,550.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายสมชาย  แซแกหมอืนายสมชาย  แซแกหมอืเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี274/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

33 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ9,550.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายกติตทิยุต ิ คําวงษานายกติตทิยุต ิ คําวงษาเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี279/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

34 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาวสกุลัยา  วชิยันางสาวสกุลัยา  วชิยั เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี253/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563



35 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ8,470.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายมงคล แกว้กาบคํานายมงคล แกว้กาบคําเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี255/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

36 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาวสธุาสนิ ี ฤทธธิรรมเลศินางสาวสธุาสนิี  ฤทธธิรรมเลศิเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี285/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

37 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาวนันทพร  ศรวีชิยันางสาวนันทพร  ศรวีชิยัเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี286/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

38 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายสรุชยั  เฟืองฟกูจิการนายสรุชยั  เฟืองฟกูจิการเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี275/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

39 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายสนุา  อนิทะศรี นายสนุา  อนิทะศรี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี277/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

40 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายเกตไช  แกว้จุมปีนายเกตไช  แกว้จุมปี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี288/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

41 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายไพจติร  มังคละแสนนายไพจติร  มังคละแสนเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี278/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

42 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายสงิห ์ คําหลา้ นายสงิห ์ คําหลา้ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี276/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

43 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายพรเทพ  เกตุมณี นายพรเทพ  เกตุมณี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี289/2563



เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

44 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายเกษม  วงคเ์พ็ชร์ นายเกษม  วงคเ์พ็ชร์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี290/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

45 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายอนิฝน  เออืงมณี นายอนิฝน  เออืงมณี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี273/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

46 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายกนัต ์ จันทรามูล นายกนัต ์ จันทรามูล เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี287/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

47 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ9,550.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายชชูาต ิ ฤทธธิรรมเลศินายชชูาต ิ ฤทธธิรรมเลศิเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี271/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

48 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ9,550.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายฉัตรชยั  ชยัวงค์ นายฉัตรชยั  ชยัวงค์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี272/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ5. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

49 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายสทุศัน์  เหลอืงอร่ามนายสทุศัน์  เหลอืงอร่ามเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี264/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ4. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

50 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายทวิา  วงคห์าร นายทวิา  วงคห์าร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี265/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ4. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

51 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายวรกร  เออืกศุลสมบรูณ์นายวรกร  เออืกศุลสมบรูณ์เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี261/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ4. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563



52 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาววราภรณ์  ปัญญานางสาววราภรณ์  ปัญญาเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

254.1/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ4. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

53 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ9,550.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายชชัวาลย ์ พมิพอ์ูปนายชชัวาลย ์ พมิพอ์ูปเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี263/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ4. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

54 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ8,470.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายววิัฒน์  อุตรเคยีนต์นายววิัฒน์  อุตรเคยีนตเ์ป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี378/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ4. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

55 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ8,470.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายวัชระ  ทศิลา นายวัชระ  ทศิลา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี254/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ4. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

56 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายเกรยีงไกร  ทนินานายเกรยีงไกร  ทนินาเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี262/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝ4. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

57 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายธนวนิท ์ ใจคํา นายธนวนิท ์ ใจคํา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี226/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝวพ. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ม.ีค. 2563

58 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ3,627.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายเอกฉัตร  สมฤทธนิายเอกฉัตร  สมฤทธิเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี485/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝบร. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 เม.ย. 
2563

59 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,800.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาวนลิาวัลย ์ พะวงศรั์ตน์นางสาวนลิาวัลย ์ พะวงศรั์ตน์เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี016/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝวพ. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 2562

60 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ11,800.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายจริชยั  ปิกวงศ์ นายจริชยั  ปิกวงศ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี017/2563



เดอืน เมษายน 2563  - ฝวพ. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 2562

61 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ9,550.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายเจษฎา  ดุษฎไีพรวัลย์นายเจษฎา  ดุษฎไีพรวัลย์เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี019/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝวพ. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 2562

62 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาวลลติา  ประแกกนันางสาวลลติา  ประแกกนัเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี067/2562

เดอืน เมษายน 2563  - ฝวพ. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 ธ.ค. 
2562

63 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ9,550.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายปรชีา  บญุยงิ นายปรชีา  บญุยงิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี018/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝวพ. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 2562

64 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ8,500.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นางสาวพลอย  อุดมสมนางสาวพลอย  อุดมสมเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี020/2563

เดอืน เมษายน 2563  - ฝวพ. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 2562

65 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฎบิตังิานของทางราชการ9,555.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นายธนวนิท ์ ใจคํา นายธนวนิท ์ ใจคํา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี218/2563

เดอืน มนีาคม 2563  - ฝวพ. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 ก.พ. 
2563

66 ค่าจัดจา้งสง่เอกสารทางไปรษณีย์ 262.00              - เฉพาะเจาะจ
ง บจก. ไปรษณียไ์ทย บจก. ไปรษณียไ์ทย เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน ตุลาคม 2562 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

67 ค่าจัดจา้งสง่เอกสารทางไปรษณีย์ 809.00              - เฉพาะเจาะจ
ง บจก. ไปรษณียไ์ทย บจก. ไปรษณียไ์ทย เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน เมษายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

67 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต1์7,320.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่สมบรูณ์ อู่สมบรูณ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้งเลขท ี

519/2563

'หมายเลขทะเบยีน งพ-9430 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 มนีาคม 
2563

68 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมระบบอนุรักษ์ดนิและนํา127,500.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายพลสทิธ ิ นายพลสทิธ ิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี454/2563



'ในพนืทเีดมิ (คูรับนําขอบเขา)  ทวสีนิสขุสกลุ  ทวสีนิสขุสกลุ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 เม.ย. 
2563

โครงการหลวงแม่สะป๊อก

69 ค่าจา้งเหมาตกแต่งร่องระบายนําและไหล่ทาง64,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายศุภชยั  นายศุภชยั  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

660/2563

งานซอ่มแซมเสน้ทางลําเลยีง ใจปัญญา ใจปัญญา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 เม.ย. 
2563

โครงการหลวงแม่สะป๊อก

70 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์12,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

527/2563

หมายเลขทะเบยีน กว-1105 ชม เวยีงพงิคก์ารยาง เวยีงพงิคก์ารยาง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 2563

71 ค่าจา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยเครอืง42,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง หจก. เชยีงใหม่ พ.ีเคหจก. เชยีงใหม่ พ.ีเค เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

639/2563

จักรกล จํานวน 3 คัน ทรานสปอรต์(2004) ทรานสปอรต์(2004) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 เม.ย. 
2563

72 ค่าจา้งซอ่มแซมรถแทรคเตอรต์นีตะขาบ 96,630.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่มหกจิ บจก.เชยีงใหม่มหกจิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

578/2563

 D4E9CB หมายเลขเครอืง 00124 (2010) (2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

73 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราว 33,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายสมเดช  ใสเอย้ นายสมเดช  ใสเอย้ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

584/2563

(แม่แฮ) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

74 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราว 36,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายประยุทธ  สบืเจรญินายประยุทธ  สบืเจรญิเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

585/2563

โครงการหลวงขุนวาง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

75 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราว 33,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายศุภชยั  ปันอนิทร์นายศุภชยั  ปันอนิทร์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

583/2563

(ทุง่หลวง) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

76 ค่าจา้งสํารวจขอบเขต/วางแนวและระดับ 77,100.00         - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.อัศวเดชการโยธาหจก.อัศวเดชการโยธาเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี428/2563



เพอืออกแบบล่วงหนา้ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

โครงการหลวงหว้ยสม้ป่อย

77 ค่าจา้งเหมาตกแต่งคันดนิกนันํา 243,200.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นางรุ่งอรุณ  นางรุ่งอรุณ  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี475/2563

'โครงการหลวงหนองเขยีว  แปลง A แกว้สขุสรรค์ แกว้สขุสรรค์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 เม.ย. 
2563

78 ค่าจา้งเหมาตกแต่งคันดนิกนันํา 192,000.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายฐาปนา  ยะทา นายฐาปนา  ยะทา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี474/2563

'โครงการหลวงหนองเขยีว  แปลง B วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 เม.ย. 
2563

79 ค่าจา้งเหมาตกแต่งคูรับนําขอบเขา 61,600.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายชชูาต ิ จันเขยีว นายชชูาต ิ จันเขยีว เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี455/2563

งานกอ่สรา้ง จัดระบบ อนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 เม.ย. 
2563

พนืทเีกษตรหลวงอนิทนนท ์(แปลง B)

80 ค่าจา้งเหมาขุดกรุยแนวคูรับนําขอบเขา473,100.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายประพันธ ์ อนิศรี นายประพันธ ์ อนิศรี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี439/2563

งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 เม.ย. 
2563

สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท ์แปลง A

81 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราวพรอ้ม35,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายพเิศษ  เล่หด์ี นายพเิศษ  เล่หด์ี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

586/2563

วัสดุกอ่สรา้ง สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

82 ค่าจัดซอืครุภัณฑสํ์านักงาน (ตูเ้หล็กแบบ27,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก. ไอเดยี เฟอร์ บจก. ไอเดยี เฟอร์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

587/2563

2 บาน) จํานวน 5 ตู ้ นเิจอร ์เชยีงใหม่ นเิจอร ์เชยีงใหม่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

83 ค่าจัดซอืครุภัณฑง์านบา้นงานครัว 47,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นสจุติตพ์านชิ รา้นสจุติตพ์านชิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

579/2563

(เครอืงตัดหญา้แบบขอ้แข็ง) จํานวน 5 เครอืง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

84 ค่าจา้งสํารวจวางแนวและระดับเพอืออกแบบ244,720.00       - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.ฟรดี คอน หจก.ฟรดี คอน เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี429/2563



ล่วงหนา้ระบบสง่นําชลประทาน เสน้ทาง สตรัคชนั สตรัคชนั วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

ลําเลยีงภูเขา โครงการหลวงแกนอ้ย

85 ค่าจา้งเหมาขุดกรุยแนวคูรับนําขอบเขา146,300.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายสวุัฒน์  จันเขยีว นายสวุัฒน์  จันเขยีว เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี387/2563

กอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา สถานีเกษตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 เม.ย. 2563

หลวงอนิทนนท ์ แปลง B

86 ค่าจา้งเหมาตกแต่งร่องระบายนําและไหล่ทาง41,760.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นส.กนษิฐา  นส.กนษิฐา  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้งเลขท ี

628/2563

งานกอ่สรา้ง เสน้ทางลําเลยีง สวุรรณเนตร สวุรรณเนตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 เม.ย. 
2563

โครงการหลวงป่าเมยีง

87 ค่าจา้งเหมาวางแนวและทําระดับเพอืกอ่สรา้ง212,496.00       - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.อัศวเดชการโยธาหจก.อัศวเดชการโยธาเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง  ต. เลขท ี495/2563

เสน้ทางลําเลยีง โครงการหลวงขุนแปะ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 เม.ย. 
2563

88 ค่าจา้งซอ่มแซมพาหนะและขนสง่ 85,050.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้งเลขท ี

710/2563

รถแทรกเตอร ์D3B-45V46344 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

89 ค่าจา้งซอ่มแซมพาหนะและขนสง่รถยนต6์6,490.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้งเลขท ี

712/2563

'หมายเลขทะเบยีน 5ท-7506 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

90 ค่าจา้งซอ่มแซมพาหนะและขนสง่รถยนต3์6,175.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้งเลขท ี

711/2563

หมายเลขทะเบยีน ช-4347ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

91 ค่าจา้งเหมาตกแต่งร่องระบายนําและไหล่ทาง104,000.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายภูเบศ  มูลมัง นายภูเบศ  มูลมัง เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต.เลขท ี508/2563

งานซอ่มแซม เสน้ทางลําเลยีง โครงการหลวงขุนแปะ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

92 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมระบบอนุรักษ์ดนิและนํา148,750.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายเกษม  จันทรแ์สงนายเกษม  จันทรแ์สงเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต.เลขท ี509/2563



ในพนืทเีดมิ (คูรับนําขอบเขา) โครงการหลวงแกนอ้ย วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

93 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะรถยนต์ 45,100.00         - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นอู่อนันตเ์ซอรว์สิ รา้นอู่อนันตเ์ซอรว์สิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

517/2563

หมายเลขทะเบยีน ช-4350ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 เม.ย. 
2563

94 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์82,520.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

716/2563

หมายเลขทะเบยีน 81-9524 ชม. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

95 ค่าซอืวัสดุกอ่สรา้ง จํานวน 3 รายการ 35,400.00         - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.เชยีงใหม่ หจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

654/2563

ส.วศิวการ คอนกรตี ส.วศิวการ คอนกรตี วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

96 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถ98,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

713/2563

แทรกเตอร ์D31A-17-158238 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

97 ค่าซอืวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ102,000.00       - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

647/2563

วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 เม.ย. 
2563

98 ซอืวัสดุคอมพวิเตอร ์จํานวน 15 รายการ 12,130.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อซี ีคอมพ ์ไอท ี อซี ีคอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

692/2563

โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีโีซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 เม.ย. 
2563

99 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์10,914.00         - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.เชยีงใหม่ หจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

580/2563

หมายเลขทะเบยีน กท-5074 ชม. สรุวิงศก์ลการ สรุวิงศก์ลการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

100 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราว 44,100.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายสมเดช  ใสเอย้ นายสมเดช  ใสเอย้ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

646/2563

พรอ้มวัสดุกอ่สรา้ง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 เม.ย. 
2563



101 ค่าจา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ10,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นยุทธแอร์ รา้นยุทธแอร์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

690/2563

จํานวน 5 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 เม.ย. 
2563

102 ค่าจา้งเหมาวางทอ่ลอดและเรยีงหนิยาแนวทํา17,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายอนุศักด ิ นายอนุศักด ิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

681/2563

หชูา้งทอ่ลอด งานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง ลอืชาสริศิุกดิ ลอืชาสริศิุกดิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 เม.ย. 
2563

โครงการหลวงป่าเมยีง

103  ค่าจา้งเหมาตกแต่งคูรับนําขอบเขา 199,200.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายถนอม  นายถนอม  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี513/2563

สรา้งจัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา อนิปันบตุร อนิปันบตุร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 เม.ย. 
2563

พนืทเีกษตรหลวงอนิทนนท ์แปลง A

104 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์34,755.00         - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นยงิเจรญิยนต ์ รา้นยงิเจรญิยนต ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

714/2563

หมายเลขทะเบยีน 5ท-7502 ชม. แอโฟวลี 2 แอโฟวลี 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

105 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์56,475.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

715/2563

หมายเลขทะเบยีน 82-0365 ชม. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

106 ค่าจัดซอืเมล็ดพันธุพ์ชืปุ๋ ยสด (ปอเทอืง208,250.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นางยุพนิ  ธงนาค นางยุพนิ  ธงนาค เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

591/2563

จํานวน 7,000 กก. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 เม.ย. 
2563

107 'ค่าจัดซอืเมล็ดพันธุพ์ชืปุ๋ ยสด (ปอเทอืง238,000.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายยุทธนา  เคลอืวังนายยุทธนา  เคลอืวัง เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

593/2563

จํานวน 8,000 กก. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 เม.ย. 
2563

108 'ค่าจัดซอืเมล็ดพันธุพ์ชืปุ๋ ยสด (ปอเทอืง148,750.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นางกาบแกว้  ศรภีูมิ นางกาบแกว้  ศรภีูมิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

592/2563

จํานวน 5,000 กก. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 เม.ย. 
2563



109 'ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราว40,900.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายประพันธุ ์ พอกนิ นายประพันธุ ์ พอกนิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

610/2563

พรอ้มวัสดุกอ่สรา้ง โครงการหลวงแม่ลานอ้ย (สายA) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 เม.ย. 
2563

110 'ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราว43,800.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายประพันธุ ์ พอกนิ นายประพันธุ ์ พอกนิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

645/2563

พรอ้มวัสดุกอ่สรา้ง โครงการหลวงเลอตอ (สายA) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 เม.ย. 
2563

111 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ21,600.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายโสภณ  จันตา นายโสภณ  จันตา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.8/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี1 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

112 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื73,300.84         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.แม่โจอ้อยล์ บจก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

422/2563

'ประจําเดอืน มนีาคม 2563 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 ม.ีค. 
2563

113 ค่าจา้งเหมาบรกิารตดิตังสายสญัญาณ 10,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง รา้น อซี ีคอมพ ์ไอท ีรา้น อซี ีคอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

691/2563

LINK US-91060UT CAT 6 UTP PE OUTDOOR โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีโีซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 เม.ย. 
2563

114 ค่าซอืวัสดุการเกษตร (เศษตน้ขา้วโพด 20,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นส.เบญจพร  นส.เบญจพร  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

688/2563

'โครงการหลวงพระบาทหว้ยตม้ วังกระจุก วังกระจุก วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 เม.ย. 
2563

115 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราว 15,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายภูเบศ  มูลมัง นายภูเบศ  มูลมัง เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

740/2563

พรอ้มวัสดุ โครงการหลวงปางอุ๋ง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 2563

116 ค่าจา้งเหมาขุดคันดนิเบนนํา Diversion 51,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายนคิม  ปัญญาแดงนายนคิม  ปัญญาแดงเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี415/2563

วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 เม.ย. 2563

117 ค่าจัดซอืวัสดุการเกษตร จํานวน 1 60,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

700/2563



วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 เม.ย. 
2563

118 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราว 38,400.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายพเิศษ  เล่หด์ี นายพเิศษ  เล่หด์ี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

686/2563

พรอ้มวัสดุ โครงการหลวงปางอุ๋ง  สาย B วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 เม.ย. 
2563

119 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราวพรอ้ม33,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายศุภชยั  ปันอนิทร์นายศุภชยั  ปันอนิทร์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

611/2563

วัสดุกอ่สรา้ง โครงการหลวงแม่สะเรยีง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 เม.ย. 
2563

120 ค่าซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะชาบ 30,635.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่มหกจิ บจก.เชยีงใหม่มหกจิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

577/2563

หมายเลขทะเบยีน D31A-16-57830 '(2010) '(2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 เม.ย. 2563

121 ค่าจา้งสํารวจขอบเขต/วางแนวและระดับเพอื105,000.00       - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.อัศวเดชการโยธาหจก.อัศวเดชการโยธาเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี606/2563

ออกแบบล่วงหนา้ ระบบสง่นําชลประทาน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 2563

โครงการหลวงหว้ยเสยีว

122 ค่าจา้งซอ่มแซมรถเกรดเดอร ์ 90,565.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่มหกจิ บจก.เชยีงใหม่มหกจิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

719/2563

CAT140G 3306-8TD (2010) (2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

123 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราวพรอ้ม41,100.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายประยุทธ  นายประยุทธ  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

687/2563

วัสดุกอ่สรา้ง โครงการหลวงวัดจันทร์ สบืเจรญิ สบืเจรญิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 เม.ย. 
2563

124 ค่าจัดซอืวัสดุการเกษตร จํานวน 2 78,960.00         - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

662/2563

เพอืใชใ้นโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มที วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 เม.ย. 
2563

เขม้แข็งสง่เสรมิการใชส้ารอนิทรยีล์ดการใช ้
สารเคม ี(ครัวไทยสูค่รัวโลก)

125 ค่าจัดซอืวัสดุการเกษตร (เศษตน้ขา้วโพด20,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายวรพงษ์  คําลอื นายวรพงษ์  คําลอื เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

702/2563



จํานวน 10 ตัน โครงการหลวงหว้ยนํารนิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 เม.ย. 
2563

126 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราวพรอ้ม10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายไพบลูย ์ นายไพบลูย ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

483/2563

วัสดุกอ่สรา้ง โครงการหลวงแกนอ้ย  แหวนมณี  แหวนมณี วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี23 เม.ย. 
2563

127 ค่าจา้งเหมาตกแต่งแนวคูรับนําขอบเขา445,600.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายนคิม  ปัญญาแดงนายนคิม  ปัญญาแดงเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี505/2563

โครงการหลวงหว้ยนํารนิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

128 ค่าจา้งสํารวจวางแนวและระดับเพอืออกแบบ112,000.00       - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.สนัุนทา หจก.สนัุนทา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี563/2563

ล่วงหนา้เสน้ทางลําเลยีงภูเขา ทรัพยเ์พมิพูน ทรัพยเ์พมิพูน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 เม.ย. 
2563

โครงการหลวงหว้ยนําขุ่น

129 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต2์8,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

483/2563

หมายเลขทะเบยีน บต-6186ชม เวยีงพงิคก์ารยาง เวยีงพงิคก์ารยาง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี23 เม.ย. 
2563

130 ค่าจา้งสํารวจขอบเขต/วางแนวและระดับเพอื52,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.ฟรดี หจก.ฟรดี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

605/2563

ออกแบบล่วงหนา้ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา คอนสตรัคชนั คอนสตรัคชนั วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 2563

โครงการหลวงหว้ยนํารนิ

131 ค่าจา้งเหมาจัดพมิพร์ายงานประจําปี 2,771.30           - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.ลานนามเีดยี หจก.ลานนามเีดยี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

ปีงบประมาณ 2562 แอนดโ์ปรดักชนั แอนดโ์ปรดักชนั วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

132 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะ 385.20              - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.ยางนพรัตน์ หจก.ยางนพรัตน์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขทะเบยีน งท-7650ชม(ปะยาง) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

133 ค่าจัดซอืนําดมืดวิดรอป 480.00              - เฉพาะเจาะจ
ง นําดมืดวิดรอป นําดมืดวิดรอป เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง



134 ค่าวัสดุกอ่สรา้ง จํานวน 2 รายการ 3,616.00           - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.มังกรด(ีแม่รมิ) บจก.มังกรด(ีแม่รมิ) เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

 (แผน่เหล็กรดีลอน, สกรู) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

135 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต7์80.00              - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.นพรัตน์การยาง หจก.นพรัตน์การยาง เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขทะเบยีน งบ-2065ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

136 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 785.56              - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เมโทรแมชนีเนอรบีจก.เมโทรแมชนีเนอรเีป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

รถแทรกเตอร ์D3B-45V46344 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

137 ค่าซอืครุภัณฑร์ถเกลยีดนิ 4,382,222.00    - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.เค.ท.ีเอ็ม 999 หจก.เค.ท.ีเอ็ม 999 เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้งสญัญา เลขท ี3/2563

'แรงมา้ไม่นอ้ยกว่า 150 แรงมา้ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 เม.ย. 
2563

138 ค่าซอืครุภัณฑก์อ่สรา้ง รถตักหนา้- 2,382,222.00    - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.เค.ท.ีเอ็ม 999 หจก.เค.ท.ีเอ็ม 999 เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้งสญัญา เลขท ี4/2563

ชนดิขับเคลอืน 4 ลอ้ แรงมา้ไม่นอ้ยกว่า 90 แรงมา้ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

139 ค่าซอืครุภัณฑร์ถบดลอ้เหล็ก ขนาด 2,282,222.00    - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.เค.ท.ีเอ็ม 999 หจก.เค.ท.ีเอ็ม 999 เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้งสญัญา เลขท ี5/2563

แรงมา้ไม่นอ้ยกว่า 125 แรงมา้ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

140 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต3์4,130.00         - เฉพาะเจาะจ
ง กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

504/2563

หมายเลขทะเบยีน ช-4351ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 ม.ีค. 
2563

141 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต1์8,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

523/2563

'หมายเลขทะเบยีน ช-4351ชม เวยีงพงิคก์ารยาง เวยีงพงิคก์ารยาง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

142 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต1์6,600.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

530/2563

'หมายเลขทะเบยีน'5ท-7505ชม เวยีงพงิคก์ารยาง เวยีงพงิคก์ารยาง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 2563



143 ค่าจา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถแทรกเตอร2์7,310.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

589/2563

'JD2800-1001-002702 จํานวน 6 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 เม.ย. 2563

144 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่11,490.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

428/2563

รถยนต ์'หมายเลขทะเบยีน กท-5074ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

145 ค่าจา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ย 60,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.เชยีงใหม่ พ.ีเค.หจก.เชยีงใหม่ พ.ีเค. เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

732/2563

เครอืงจักรกล จํานวน 3 คัน ทรานสปอรต์(2004) ทรานสปอรต์(2004) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ..ค. 
2563

146 ค่าจา้งเหมาตกแต่งคูรับนําขอบเขางานกอ่สรา้ง99,200.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายพะคูด ี นายพะคูด ี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต เลขท ี514/2563

ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงปางอุ๋ง กระจ่างโชคกติติ กระจ่างโชคกติติ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 เม.ย. 
2563

147 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมรถขุดตนีตะขาบ 14,490.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่มหกจิ บจก.เชยีงใหม่มหกจิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

718/2563

HYUNDAI หมายเลขเครอืง 76003167 (2010) (2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

148 ค่าจา้งเหมาตกแต่งคูรับนําขอบเขางานกอ่สรา้ง160,000.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายสริมินัส นายสริมินัส เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี523/2563

ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงปางอุ๋ง ต๊ะปัญญา ต๊ะปัญญา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี23 เม.ย. 
2563

แปลง A2 จํานวน 200 ไร่

149 ค่าจา้งสํารวจขอบเขต/วางแนวและระดับเพอื114,650.00       - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นพงษ์ดง รา้นพงษ์ดง เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี564/2563

ออกแบบล่วงหนา้ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 เม.ย. 
2563

จํานวน 167 ไร่ และระบบสง่นําชลประทาน
จํานวน 3,200 กม. โครงการหลวงแม่แพะ

150 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมครุภัณฑย์านพาหนะ55,600.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

670/2563

และขนสง่รถแทรกเตอรต์นีตะขาบ D31A-16 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี23 เม.ย. 
2563



151 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมครุภัณฑย์านพาหนะและ16,220.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.พงศโ์ชตนา บจก.พงศโ์ชตนา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

671/2563

ขนสง่รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน ภ-6185ชม การยาง การยาง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี23 เม.ย. 
2563

152 ค่าซอืวัสดุคอมพวิเตอร ์จํานวน 5 18,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นอนิเตอรเ์ทค รา้นอนิเตอรเ์ทค เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

591/2563

โอ.เอเซอรว์สิ โอ.เอเซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 ม.ีค. 
2563

153 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื68,095.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.แม่โจอ้อยล์ บจก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

439/2563

ประจําเดอืน เมษายน 2563 - ฝ่าย 4 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 เม.ย. 2563

154 ค่าซอ่มแซมคอมพวิเตอร ์ 10,560.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อซีคีอมพ ์ไอท ีโซลูชนัอซีคีอมพ ์ไอท ีโซลูชนัเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

532/2563

รหสัครุภัณฑ ์7440-009-205ศปล.#2 แอนด ์ซซีทีวีี แอนด ์ซซีทีวีี วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 2563

155 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื136,350.00       - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.แม่โจอ้อยล์ บจก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

612/2563

ประจําเดอืน เมษายน 2563 - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 เม.ย. 
2563

156 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ24,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางอุทยั  แดงประไพนางอุทยั  แดงประไพเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.14/2563

เตบิโต '(แฝกแจกจ่าย) จํานวน 6 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

157 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ40,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายสาธติ  มหาวัน นายสาธติ  มหาวัน เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.12/2563

เตบิโต '(แฝกแจกจ่าย) จํานวน 10 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

158 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ40,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสรุยิา  แซวหลี นางสรุยิา  แซวหลี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.13/2563

เตบิโต '(แฝกแจกจ่าย) จํานวน 10 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

158 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางวรรณา  ปัญญา นางวรรณา  ปัญญา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.5/2563



เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

159 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายอดุลย ์ ทพิยท์ยั นายอดุลย ์ ทพิยท์ยั เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.10/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

160 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายประยุทธ  บวับานนายประยุทธ  บวับาน เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.4/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

161 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางเหรยีญ  กลัยา นางเหรยีญ  กลัยา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.9/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

162 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางแกว้  ชมพู นางแกว้  ชมพู เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

256/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

163 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางชนืจติ  ชยักยุ นางชนืจติ  ชยักยุ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

258/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

164 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางสายทอง  กนัธะ นางสายทอง  กนัธะ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

260/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

165 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางอัมพร  สวุรรณ์ นางอัมพร  สวุรรณ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

259/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

166 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นส.จันทร ์ ชยักยุ นส.จันทร ์ ชยักยุ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

257/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563



167 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายวรศักด ิ ชยักยุ นายวรศักด ิ ชยักยุ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.6/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

168 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายโสภณ  จันตา นายโสภณ  จันตา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

250.8/2563

เตบิโต '(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่  งวดท ี2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

169 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วนํา32,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายสวุัฒน์  จันเขยีว นายสวุัฒน์  จันเขยีว เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

683/2563

งานกอ่สรา้งจัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 เม.ย. 
2563

สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท์

170 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางพนืท ีงานกอ่สรา้ง 199,200.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายชชูาต ิ จันเขยีว นายชชูาต ิ จันเขยีว เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี608/2563

จัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงแกนอ้ย วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 2563

171 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมระบบอนุรักษ์ดนิและนํา148,750.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นางวลพีร  อุตสา่ห์ นางวลพีร  อุตสา่ห์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี590/2563

ในพนืทเีดมิ (คูรับนําขอบเขา) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 2563

โครงการหลวงหว้ยสม้ป่อย

172 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางพนืทแีนวซอ่มแซมเสน้ทาง66,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายนท ี เหลอืงสวุรรณนายนท ี เหลอืงสวุรรณเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี616/2563

ลําเลยีงในพนืทศีูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงหว้ยสม้ป่อย วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 2563

173 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางพนืทแีนวกอ่สรา้งเสน้ทาง66,599.50         - เฉพาะเจาะจ
ง นายศุภชยั  ใจปัญญานายศุภชยั  ใจปัญญา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี629/2563

ลําลยีง โครงการหลวงเลอตอ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 2563

174 ค่าจา้งเหมาขุดกรุยแนวคูรับนําขอบเขางาน400,900.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นส.บษุราภรณ์  นส.บษุราภรณ์  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี614/2563

กอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงปางอุ๋ง พ่วงพลับ พ่วงพลับ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 2563



175 ค่าจัดซอืวัสดุการเกษตร (เศษตน้ขา้วโพด20,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางดวงคํา  สนีวิงาม นางดวงคํา  สนีวิงาม เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

701/2563

โครงการหลวงเลอตอ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 เม.ย. 
2563

176 ค่าจา้งเหมาขุดกรุยแนวคูรับนําขอบเขา499,700.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายทนัน  ทนินา นายทนัน  ทนินา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี394/2563

โครงการหลวงหว้ยนํารนิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 เม.ย. 2563

177 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราวพรอ้ม15,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายศุภชยั  ใจปัญญานายศุภชยั  ใจปัญญา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

717/2563

วัสดุ โครงการหลวงหว้ยเสยีว วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

178 ค่าซอืวัสดุการเกษตร (ขเีลอืยเห็ด 10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายฐาปนา  ยะทา นายฐาปนา  ยะทา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

742/2563

โครงการหลวงหว้ยเสยีว จํานวน 5 ตัน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 2563

179 ค่าซอืวัสดุการเกษตร (เศษฟางขา้ว 10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายอรรนพ  นายอรรนพ  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

741/2563

โครงการหลวงแม่สาใหม่ จํานวน 5 ตัน เปรมัษเฐยีร เปรมัษเฐยีร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 2563

180 ค่าโทรศัพท ์ประจําเดอืน เมษายน 107.00              - เฉพาะเจาะจ
ง บรษัิท ทโีอท ีจํากดั บรษัิท ทโีอท ีจํากดั เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

 (0-5389-0098) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

181 ค่าไฟฟ้า ประจําเดอืน เมษายน 2563 1,115.28           - เฉพาะเจาะจ
ง การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

อ.แม่รมิ อ.แม่รมิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

182 ค่าจัดซอืนําดมืประจําเดอืน เมษายน 1,150.00           - เฉพาะเจาะจ
ง นําดมืเรอืงทพิย์ นําดมืเรอืงทพิย์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

718/2563

วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

183 ค่าซอ่มแซมเครอืงตัดหญา้ตดิทา้ยรถแทรกเตอร์2,810.00           - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธ  บรกิาร อู่ยงยุทธ  บรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขครุภัณฑ3์750-002-0638 ศปล.#1 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง



184 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 3,500.00           - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธ  บรกิาร อู่ยงยุทธ  บรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง 

รถแทรกเตอร ์D3B-45V46344 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

185 ค่าจัดซอืวัสดุการเกษตร (เศษตน้ขา้วโพด20,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางดวงคํา  สนีวิงาม นางดวงคํา  สนีวิงาม เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

701/2563

'โครงการหลวงเลอตอ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 เม.ย. 
2563

186 ค่าจา้งเหมาขุดกรุยแนวคูรับนําขอบเขา499,700.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายทนัน  ทนินา นายทนัน  ทนินา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี394/2563

'โครงการหลวงหว้ยนํารนิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 เม.ย. 2563

187 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราวพรอ้ม15,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายศุภชยั  ใจปัญญานายศุภชยั  ใจปัญญา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้งเลขท ี

717/2563

วัสดุ โครงการหลวงหว้ยเสยีว วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

188 'ค่าซอืวัสดุการเกษตร (ขเีลอืยเห็ด 10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายฐาปนา  ยะทา นายฐาปนา  ยะทา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

742/2563

'โครงการหลวงหว้ยเสยีว จํานวน 5 ตัน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 2563

189 ค่าซอืวัสดุการเกษตร (เศษฟางขา้ว 10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายอรรนพ  นายอรรนพ  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

741/2563

โครงการหลวงแม่สาใหม่ จํานวน 5 ตัน เปรมัษเฐยีร เปรมัษเฐยีร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 2563

190 ค่าวัสดุกอ่สรา้ง จํานวน 51 รายการ 385,442.00       - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.สหพรีกจิกรุ๊ป บจก.สหพรีกจิกรุ๊ป เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

652/2563

พรอ้มขนสง่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 เม.ย. 
2563

191 ค่าวัสดุกอ่สรา้ง จํานวน 56 รายการ 344,952.00       - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.สหพรีกจิกรุ๊ป บจก.สหพรีกจิกรุ๊ป เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

653/2563

 พรอ้มขนสง่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 เม.ย. 
2563

192 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่5,580.00           - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

750/2563

หมายเลขทะเบยีน กบ-7995ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 2563



193 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่32,450.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

427/2563

หมายเลขทะเบยีน บค-6756ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

194 ค่าจา้งเหมาขุดคันดนิเบนนํา(Diversion 76,500.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายเกษม  จันทรแ์สงนายเกษม  จันทรแ์สงเป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี633/2563

งานกอ่สรา้งจัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 พ.ค. 
2563

ในพนืทสีถานีเกษตรหลวงอนิทนนท์

195 ค่าจา้งแผว้ถางพนืทงีานกอ่สรา้งและควบคุม72,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายจรัญ  ไทยกรรณ์ นายจรัญ  ไทยกรรณ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี506/2563

ระบบอนุรักษ์ดนิและนําเกษตรทสีงู วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

โครงการหลวงแม่แพะ

196 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื15,640.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.แม่โจอ้อยล์ บจก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

522/2563

ประจําเดอืน เมษายน 2563 - ฝ่ายวางแผน เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

197 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางพนืทแีนวกอ่สรา้งเสน้ทาง96,420.50         - เฉพาะเจาะจ
ง นายจตุพล  นายจตุพล  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี628/2563

ลําเลยีง โครงการหลวงปางอุ๋ง เจรญิราษฎร์ เจรญิราษฎร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 2563

198 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื29,402.88         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.แม่โจอ้อยล์ บจก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

425/2563

ประจําเดอืนมนีาคม 2563 - ฝ่าย 1 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

199 ค่าจา้งเหมาตกแต่งร่องระบายนําและไหล่ทาง141,664.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นส.กนษิฐา  นส.กนษิฐา  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี627/2563

งานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง สวุรรณเนตร สวุรรณเนตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 2563

โครงการหลวงขุนแปะ

200 ค่าซอืวัสดุการเกษตร (ขเีลอืยเห็ด 20,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นางเตยีมต๋า  จนิา นางเตยีมต๋า  จนิา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

703/2563

โครงการหลวงทุง่หลวง จํานวน 10,000 กก. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 เม.ย. 
2563



201 ค่าจา้งเหมาขุดกรุยแนวคูรับนําขอบเขา 39,900.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายวรุฒ  ปะป่า นายวรุฒ  ปะป่า เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี583/2563

งานกอ่สรา้งและควบคุมการจัดทําระบบ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 2563

อนุรักษ์ดนิและนําเกษตรทสีงู 
โครงการหลวงแม่แพะ จํานวน 21 ไร่

202 ค่าจา้งซอ่มแซมรถขุดตนีตะขาบ HYUNDAI11,955.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

796/2563

หมายเลขเครอืง 76003167 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 พ.ค. 
2563

203 ค่าจา้งเหมาตกแต่งแนวคูรับนําขอบเขา 96,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นส.ณัฐอร  แกว้มาลานส.ณัฐอร  แกว้มาลา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี603/2563

งานกอ่สรา้งและควบคุมการจัดทําระบบ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 2563

อนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงแม่แพะ

204 ค่าจา้งเหมาขุดกรุยแนวคูรับนําขอบเขางาน305,900.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นางรุ่งอรุณ  นางรุ่งอรุณ  เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี666/2563

กอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา แกว้สขุสนัต์ แกว้สขุสนัต์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 พ.ค. 
2563

 โครงการหลวงแกนอ้ย

205 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมระบบอนุรักษ์ดนิและนํา127,500.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายจรัญ  ไทยกรรณ์ นายจรัญ  ไทยกรรณ์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี584/2563

ในพนืทเีดมิ (คูรับนําขอบเขา) โครงการหลวงแม่แพะ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 2563

206 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บพัสดุชวัคราวพรอ้ม10,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นส.สชุาดา  เหน่คํา นส.สชุาดา  เหน่คํา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

650/2563

วัสดุ โครงการหลวงแม่แพะ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

207 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื39,081.60         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.สตารโ์ปรเจค- บจก.สตารโ์ปรเจค- เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

246/2563

ประจําเดอืนมนีาคม 2563 - ฝ่าย 2 เชยีงใหม่2 เชยีงใหม่2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

208 ค่าวัสดุกอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 398,522.88       - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้งสญัญา เลขท ี2/2563



จํานวน 36 รายการ โครงการหลวงแม่แฮ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 เม.ย. 
2563

209 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วของ45,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นส.สชุาดา  เหน่คํา นส.สชุาดา  เหน่คํา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

730/2563

นําพนืทรีะบบอนุรักษ์ดนิและนําเกษตรพนืทสีงู วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 2563

โครงการหลวงแม่แพะ

210 ค่าจา้งสํารวจขอบเขต/วางแนวและระดับเพอื42,900.00         - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.ฟรดี หจก.ฟรดี เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

795/2563

ออกแบบล่วงหนา้ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา คอนสตรัคชนั คอนสตรัคชนั วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงแม่หลอด

211 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็ว1,800,000.00    - เฉพาะเจาะจ
ง นายอภสิทิธ ิ ยอดปา นายอภสิทิธ ิ ยอดปา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี531/2563

ของนําในงานกอ่สรา้งและควบคุมการจัดทํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

ระบบอนุรักษ์ดนิและนําเกษตรพนืทสีงู 
โครงการหลวงหว้ยนํารนิ

212 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่82,510.00         - เฉพาะเจาะจ
ง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง  ใบสงัจา้ง เลขท ี

465/2563

หมายเลขทะเบยีน กท5น-6230ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ม.ีค. 
2563

213 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่8,900.00           - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง  ใบสงัจา้ง เลขท ี

743/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กย-6235ชม เวยีงพงิคก์ารยาง เวยีงพงิคก์ารยาง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 2563

214 ค่าจา้งเหมาวางทอ่ลอดและเรยีงหนิยาแนว112,500.00       - เฉพาะเจาะจ
ง นายอนุศักดิ นายอนุศักดิ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง  ต. เลขท ี615/2563

ทําหชูา้งทอ่ลอด งานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง ลอืชาสริศิักดิ ลอืชาสริศิักดิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 2563

โครงการหลวงขุนแปะ จํานวน 45 จุด

215 ค่าจา้งเหมาวางแนวและทําระดับเพอืกอ่สรา้ง210,372.00       - เฉพาะเจาะจ
ง หจก.อัศวเดช หจก.อัศวเดช เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง  ต. เลขท ี655/2563

เสน้ทางลําเลยีง โครงการหลวงปางอุ๋ง การโยธา การโยธา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 พ.ค. 
2563



216 ค่าวัสดุกอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 720,000.00       - เฉพาะเจาะจ
ง หจก. ภู่สว่าง หจก. ภู่สว่าง เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้งสญัญา เลขท ี1/2563

จํานวน 64 รายการ โครงการหลวงขุนวาง พาณชิย์ พาณชิย์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 เม.ย. 
2563

217 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื15,640.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.แม่โจอ้อยล์ บจก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

529/2563

ประจําเดอืนเมษายน 2563 - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 2563

218 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื56,426.40         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.สตารโ์ปรเจค- บจก.สตารโ์ปรเจค- เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

533/2563

ประจําเดอืนเมษายน 2563 - ฝ่าย 2 เชยีงใหม่2 เชยีงใหม่2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 2563

219 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื89,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.แม่โจอ้อยล์ บจก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

526/2563

ประจําเดอืนเมษายน 2563 - ฝ่าย 3 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 2563

220 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็ว32,000.00         - เฉพาะเจาะจ
ง นายฐาปนา  ยะทา นายฐาปนา  ยะทา เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

797/2563

ของนํา งานกอ่สรา้งจัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงแกนอ้ย

221 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื28,213.20         - เฉพาะเจาะจ
ง บจก.สตารโ์ปรเจค- บจก.สตารโ์ปรเจค- เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

533/2563

ประจําเดอืนเมษายน 2563 - ฝ่าย 2 เชยีงใหม่2 เชยีงใหม่2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 2563

222 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์22,350.00         - เฉพาะเจาะจ
ง รา้นอู่สามชยั รา้นอู่สามชยั เป็นพัสดุทวัไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

519/2563

หมายเลขทะเบยีน บต-6186ชม คารเ์ซอรว์สิ คารเ์ซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563


