


1 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,800.00            - เฉพาะเจา
ะจงนางสาวนลิาวัลย ์ พะวงศรั์ตน์นางสาวนลิาวัลย ์ พะวงศรั์ตน์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี016/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝวพ. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

2 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,800.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายจริชยั  ปิกวงศ์ นายจริชยั  ปิกวงศ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี017/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝวพ. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

3 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 9,550.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายเจษฎา  ดษุฎไีพรวัลย์นายเจษฎา  ดษุฎไีพรวัลย์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี019/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝวพ. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

4 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวลลติา  ประแกกนันางสาวลลติา  ประแกกนัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี067/2562

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝวพ. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 ธ.ค. 
2562

5 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 9,550.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายปรชีา  บญุยงิ นายปรชีา  บญุยงิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี018/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝวพ. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

6 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,500.00              - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวพลอย  อดุมสมนางสาวพลอย  อดุมสมเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี020/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝวพ. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

7 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางฉัตรชนก  คําหนักนางฉัตรชนก  คําหนักเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี284/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ1. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

8 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายเกรยีงไกร  ธนันชยันายเกรยีงไกร  ธนันชยัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี283/2563

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน มถินุายน 2563
หนว่ยงาน ศนูยป์ฏบิตักิารพฒันาทดีนิโครงการหลวง สํานกังานพฒันาทดีนิเขต 6

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื

ลาํด ั
บที งาน/จดัซอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง
 ราคา
กลาง วธิซีอื/จา้งผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ

เหตผุลการ
คดัเลอืกโดยสรุป



เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ1. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

9 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสทุัศน ์ เหลอืงอรา่มนายสทุัศน ์ เหลอืงอรา่มเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี264/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ4. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

10 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายทวิา  วงคห์าร นายทวิา  วงคห์าร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี265/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ4. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

11 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจงนายวรกร  เออืกศุลสมบรณ์ูนายวรกร  เออืกศุลสมบรณ์ูเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี261/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ4. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

12 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางสาววราภรณ์  ปัญญานางสาววราภรณ์  ปัญญาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

254.1/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ4. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

13 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 9,550.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายชชัวาลย ์ พมิพอ์ปูนายชชัวาลย ์ พมิพอ์ปูเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี263/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ4. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

14 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,470.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายววิัฒน ์ อตุรเคยีนต์นายววิัฒน ์ อตุรเคยีนต์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี378/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ4. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

15 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,470.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายวัชระ  ทศิลา นายวัชระ  ทศิลา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี254/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ4. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

16 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายเกรยีงไกร  ทนินานายเกรยีงไกร  ทนินาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี262/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ4. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563



17 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายอานนท ์ บญุกํานายอานนท ์ บญุกําเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

251.1/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

18 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายรัชพล  ฤทธศิรนายรัชพล  ฤทธศิรเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

252.1/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

19 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 9,550.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายสมชาย  แซแกหมอืนายสมชาย  แซแกหมอืเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี274/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

20 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 9,550.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายกติตทิยตุ ิ คําวงษานายกติตทิยตุ ิ คําวงษาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี279/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

21 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวสกุลัยา  วชิยันางสาวสกุลัยา  วชิยัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี253/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

22 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,470.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายมงคล แกว้กาบคํานายมงคล แกว้กาบคําเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี255/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

23 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจงนางสาวสธุาสนิ ี ฤทธธิรรมเลศินางสาวสธุาสนิ ี ฤทธธิรรมเลศิเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี285/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

24 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวนันทพร  ศรวีชิยันางสาวนันทพร  ศรวีชิยัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี286/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

25 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสรุชยั  เฟืองฟกูจิการนายสรุชยั  เฟืองฟกูจิการเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี275/2563



เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

26 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสนุา  อนิทะศรีนายสนุา  อนิทะศรี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี277/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

27 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายเกตไช  แกว้จมุปีนายเกตไช  แกว้จมุปีเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี288/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

28 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายไพจติร  มังคละแสนนายไพจติร  มังคละแสนเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี278/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

29 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,500.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสงิห ์ คําหลา้ นายสงิห ์ คําหลา้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี276/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

30 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,500.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายพรเทพ  เกตมุณีนายพรเทพ  เกตมุณีเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี289/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

31 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,500.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายเกษม  วงคเ์พ็ชร์นายเกษม  วงคเ์พ็ชรเ์ป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี290/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

32 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,500.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายอนิฝน  เออืงมณีนายอนิฝน  เออืงมณีเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี273/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

33 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,500.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายกนัต ์ จันทรามลูนายกนัต ์ จันทรามลูเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี287/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562



34 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 9,550.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายชชูาต ิ ฤทธธิรรมเลศินายชชูาต ิ ฤทธธิรรมเลศิเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี271/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

35 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 9,550.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายฉัตรชยั  ชยัวงคน์ายฉัตรชยั  ชยัวงคเ์ป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี272/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ5. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

36 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวอภริตา  จอมวงศ์นางสาวอภริตา  จอมวงศ์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี281/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ2. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

37 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจงนางนันทัชพร  ครองราษฎร์นางนันทัชพร  ครองราษฎร์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี282/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ2. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

38 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายยงยทุธ  พนาคงอมรนายยงยทุธ  พนาคงอมรเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี270/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ2. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

39 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจงนางสาวณัฐรนิทรภ์รณ์  ฝันกาศนางสาวณัฐรนิทรภ์รณ์  ฝันกาศเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

255.1/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ2. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

40 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสราวธุ  อุน่ใจ นายสราวธุ  อุน่ใจ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี381/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ2. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

41 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,470.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายเสารคํ์า  หบีทองนายเสารคํ์า  หบีทองเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

253.1/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ2. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

42 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,470.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายเอกฉัตร  สมฤทธินายเอกฉัตร  สมฤทธิเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี485/2563



เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ2. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 เม.ย. 
2563

43 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายภานุเดช  บญุชนูายภานุเดช  บญุชเูป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี268/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ3. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

44 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายอทุติย ์ ดอกบัวนายอทุติย ์ ดอกบัวเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี269/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ3. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

45 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวกมลวรรณ  ขันตีนางสาวกมลวรรณ  ขันตีเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี267/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ3. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

46 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางโรสรนิทร ์ คําโอภาสนางโรสรนิทร ์ คําโอภาสเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี251/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ3. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

47 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,470.00              - เฉพาะเจา
ะจงนายพสษิฐ ์ สวุรรณเจดิจตินายพสษิฐ ์ สวุรรณเจดิจติเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี252/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ3. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2562

48 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายปิยนัน  ขนุทองนายปิยนัน  ขนุทองเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี380/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2562

49 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ 6,700.00              - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวจันทรฉ์าย  ปณุมานางสาวจันทรฉ์าย  ปณุมาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 เดอืน เมษายน 63 - ฝบร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

50 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ 6,700.00              - เฉพาะเจา
ะจง นางอังคณา  ดอกจันทร์นางอังคณา  ดอกจันทร์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 เดอืน เมษายน 63 - ฝบร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

51 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ 6,700.00              - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวจันทรฉ์าย  ปณุมานางสาวจันทรฉ์าย  ปณุมาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 



 เดอืน พฤษภาคม 63 - ฝบร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

52 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ 6,700.00              - เฉพาะเจา
ะจง นางอังคณา  ดอกจันทร์นางอังคณา  ดอกจันทร์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 เดอืน พฤษภาคม 63 - ฝบร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

53 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ11,200.00         - เฉพาะเจา
ะจง นางอบุล  ฤทธศิร นางอบุล  ฤทธศิร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี243/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

54 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 11,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายขจรศักด ิ สรุนิทร์นายขจรศักด ิ สรุนิทร์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี242/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

55 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 12,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายศริ ิ ศริจัินทรช์นืนายศริ ิ ศริจัินทรช์นืเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี241/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

56 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,470.00              - เฉพาะเจา
ะจงนายประกอบ  จันทอนธมิกุนายประกอบ  จันทอนธมิกุเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี245/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

57 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,470.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายผัด  ชยักยุ นายผัด  ชยักยุ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี246/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

58 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 8,470.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายถวลิ  ใจกลางดกุนายถวลิ  ใจกลางดกุเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี244/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

59 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 6,200.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายกรกต  พัฒนกลมนายกรกต  พัฒนกลมเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี248/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

60 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 6,200.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายสพัุตร  กนัธวงคน์ายสพัุตร  กนัธวงคเ์ป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี247/2563



เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

61 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 6,200.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายอุน่เรอืน  รักดี นายอุน่เรอืน  รักดี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี250/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

62 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 6,200.00              - เฉพาะเจา
ะจง นายประวนิ  นวลฝันนายประวนิ  นวลฝันเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี249/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2562

63 คา่จา้งเหมาเอกชนปฎบิัตงิานของทางราชการ 10,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายธนวนิท ์ ใจคํานายธนวนิท ์ ใจคํา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี226/2563

เดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝวพ. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ม.ีค. 
2563

64 คา่ซอ่มแซมครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ 4,500.00              - เฉพาะเจา
ะจง อซี ีคอมพ ์ไอท ี อซี ีคอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

611/2563

หมายเลขครภัุณฑ7์440-001-0157 ศปล.#1 โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 เม.ย. 
2563

65 คา่ไฟฟ้า ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563  953.88                 - เฉพาะเจา
ะจง การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 - ศปล อ.แมร่มิ อ.แมร่มิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

66 คา่โทรศัพท ์ประจําเดอืน เมษายน 2563 107.00                 - เฉพาะเจา
ะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดับรษัิท ทโีอท ีจํากดัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 (0-5312-1368) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

67 'คา่จา้งเหมาเปลยีนแบตเตอรรีถไถ 4,500.00              - เฉพาะเจา
ะจง บจก. อารอีเิลค บจก. อารอีเิลค เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

760/2563

'หมายเลข JD2800-1001-002702 ทรคิ มอเตอร์ ทรคิ มอเตอร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563

68 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร (เศษผัก) 1,740.00              - เฉพาะเจา
ะจง นางกมลชนก  อปุาระนางกมลชนก  อปุาระเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 870 กก. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

69 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 3,286.10              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.สตาร ์โปร บจก.สตาร ์โปร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

541/2563



ประจําเดอืน เมษายน 2563 - ฝบร. เจค-เชยีงใหม2่ เจค-เชยีงใหม2่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 เม.ย. 
2563

70 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 2,399.04              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

810/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝวพ. เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 พ.ค. 
2563

71 คา่โทรศัพท ์ประจําเดอืน เมษายน 2563  119.95                 - เฉพาะเจา
ะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดับรษัิท ทโีอท ีจํากดัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(0-5312-1209) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

72 คา่โทรศัพท ์ประจําเดอืน เมษายน 2563  179.49                 - เฉพาะเจา
ะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดับรษัิท ทโีอท ีจํากดัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(0-5312-1173) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

73 คา่โทรศัพท ์ประจําเดอืน เมษายน 2563  110.21                 - เฉพาะเจา
ะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดับรษัิท ทโีอท ีจํากดัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(0-5312-1168) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

74 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 199.20                 - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

811/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝวพ. เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 พ.ค. 
2563

75 คา่จา้งเหมาเปลยีนถา่ยนํามันเกยีรร์ถ 2,612.41              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโทรแมชนีเนอรีบจก.แมโทรแมชนีเนอรีเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

แทรกเตอร ์หมายเลขทะเบยีน  วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง
CAT D4D 43V-4396

76 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 13,041.36            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.สตาร ์โปร บจก.สตาร ์โปร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

431/2563

ประจําเดอืน มนีาคม 2563 - ฝบร. เจค-เชยีงใหม2่ เจค-เชยีงใหม2่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

77 คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่จํานวน 1 4,900.00              - เฉพาะเจา
ะจง กรงุเทพพลาสตกิ กรงุเทพพลาสตกิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(พลาสตกิใส5มลิ 4"*10") วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

78 คา่จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 5 รายการ 2,320.00              - เฉพาะเจา
ะจง อซี ีคอมพ ์ไอท ี อซี ีคอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

266/2563

(หมกึเตมิสดํีา ฟ้า ชมพ ูเหลอืง Flash Drive ) โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ม.ีค. 
2563



79 คา่จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 13 รายการ 1,835.50              - เฉพาะเจา
ะจง  บจก.ตังหงว่งเซง้  บจก.ตังหงว่งเซง้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

684/2563

ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 เม.ย. 
2563

80 คา่จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 3 รายการ 1,380.00              - เฉพาะเจา
ะจง  บจก.ตังหงว่งเซง้  บจก.ตังหงว่งเซง้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

689/2563

ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 เม.ย. 
2563

81 คา่จา้งบรกิารจัดเก็บขยะ 1,000.00              - เฉพาะเจา
ะจง .ต.พงษ์ศักด ิ เงนิปิง.ต.พงษ์ศักด ิ เงนิปิงเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน เมษายน 2563 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

82 คา่จัดจา้งสง่เอกสารทางไปรษณีย ์ 485.00                 - เฉพาะเจา
ะจง บจก. ไปรษณียไ์ทยบจก. ไปรษณียไ์ทยเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

83 คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่จํานวน 1 1,600.00              - เฉพาะเจา
ะจง กรงุเทพพลาสตกิ กรงุเทพพลาสตกิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(พลาสตกิใส5มลิ 70*150) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

84 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 606.08                 - เฉพาะเจา
ะจง บจก.สตาร ์โปร บจก.สตาร ์โปร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

431/2563

ประจําเดอืน เมษายน 2563  -   ฝบร. เจค-เชยีงใหม2่ เจค-เชยีงใหม2่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

85 คา่วัสดกุารเกษตร (พลาสตกิดํา 1 มว้น 620.00                 - เฉพาะเจา
ะจง พงษ์พลาสตกิเกษตรพงษ์พลาสตกิเกษตรเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

86 คา่วัสดกุารเกษตร 3,850.00              - เฉพาะเจา
ะจง นางวลพีร  อตุสา่ห์นางวลพีร  อตุสา่ห์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(ตน้ตะไคร ้140 กก., ขา่แก ่70 กก.) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

87 คา่จา้งยานพาหนะรถยนต์ 4,250.00              - เฉพาะเจา
ะจง อูอ่นันตเ์ซอรว์สิ อูอ่นันตเ์ซอรว์สิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขทะเบยีน ช-4350ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

88 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภัุณฑเ์ครอืงปรนิเตอร์ 1,750.00              - เฉพาะเจา
ะจง อซี ีคอมพ ์ไอท ี อซี ีคอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

570/2563



หมายเลขครภัุณฑ7์440-009-00148ศปล.#4 โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 เม.ย. 
2563

89 คา่ไฟฟ้า ประจําเดอืนพฤษภาคม 2563 324.08                 - เฉพาะเจา
ะจง การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 - อา่งขาง อ.แมร่มิ อ.แมร่มิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

90 คา่จา้งเหมาทําบอรด์ ใหค้วามรูเ้กยีวกบั 3,450.00              - เฉพาะเจา
ะจง เจรญิปรนิทเ์อ็กซเ์พรสเจรญิปรนิทเ์อ็กซเ์พรสเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

752/2563

หญา้แฝกสายพันธุต์า่งๆ จํานวน 2 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

91 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมวัสดสํุานักงาน 3,080.00              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.ไอเดยี บจก.ไอเดยี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

813/2563
 จํานวน 2 รายการ  เฟอรน์เิจอร ์เชยีงใหม่เฟอรน์เิจอร ์เชยีงใหมว่งเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 พ.ค. 

2563
 (โต๊ะทํางาน, เกา้อทํีางาน)

92 คา่จา้งเหมาจัดทําบอรด์แผนการปฏบิัตงิาน 4,000.00              - เฉพาะเจา
ะจง เจรญิปรนิทเ์อ็กซเ์พรสเจรญิปรนิทเ์อ็กซเ์พรสเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

686.1/2563

ปี 2563  (พมิพส์ตกิเกอรต์ดิโฟมบอรด์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 เม.ย. 
2563

พรอ้มเคลอืบดา้น)

93 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 3,746.00              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.สตาร ์โปร บจก.สตาร ์โปร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

433/2563

ประจําเดอืน มนีาคม 2563 - ฝบร. เจค-เชยีงใหม2่ เจค-เชยีงใหม2่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 เม.ย. 
2563

94 คา่ซอืกลา้พันธุห์ญา้แฝก (เพอืแจกจา่ย 81,600.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสมเกยีรต ิ นายสมเกยีรต ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

734/2563

เชยีงคํา เชยีงคํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

95 คา่จา้งเหมาวางแนวและทําระดับเพอืกอ่ 145,308.00          - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ปิยพร หจก.ปิยพร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี684/2563

สรา้งเสน้ทางลําลยีง โครงการหลวงเลอตอ  (สันทราย)  (สันทราย) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 พ.ค. 
2563

96 คา่จา้งเหมาตกแตง่รอ่งระบายนําและไหล่ 96,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายภเูบศ  มลูมัง นายภเูบศ  มลูมัง เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี683/2563

ทางงานซอ่มแซมเสน้ทางลําเลยีง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 พ.ค. 
2563



 โครงการหลวงหว้ยสม้ป่อย

97 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืทแีนวซอ่มแซมเสน้ทาง38,500.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายนท ี นายนท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี693/2563

ลําเลยีง  เหลอืงสวุรรณ  เหลอืงสวุรรณ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 พ.ค. 
2563

98 คา่จา้งเหมาขดุกรยุแนวพนืทงีานกอ่สรา้งจัด 224,200.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายธนโชต ิ ธงนาคนายธนโชต ิ ธงนาคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

613/2563

ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงผาตงั วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 
2563

99 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมระบบอนุรักษ์ดนิและนํา 127,500.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายพลสทิธิ นายพลสทิธิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี575/2563

ในพนืทเีดมิ (ครัูบนําขอบเขา) จํานวน 300 ไร่  ทวสีนิสขุสกลุ  ทวสีนิสขุสกลุ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

 โครงการหลวงแมโ่ถ 

100 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 21,430.00            - เฉพาะเจา
ะจง กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

708/2563

รถยนต ์ หมายเลขทะเบยีน บต-6186ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

101 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บพัสดชุวัคราว 10,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นส.ณัฐอร  แกว้มาลานส.ณัฐอร  แกว้มาลาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

850/2563

พรอ้มวัสด ุโครงการหลวงวัดจันทร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 พ.ค. 
2563

102 คา่จา้งเหมาขดุหลมุปลกูหญา้แฝกลงในแปลง 30,600.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายนมิติร  มลูละ นายนมิติร  มลูละ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

751/2563

ขยายพันธุ ์พรอ้มใสปุ่๋ ยหมักรองกน้หลมุ  วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 
2563

(แฝกแจกจา่ย) จํานวน 17 ไร่

103 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 23,400.00            - เฉพาะเจา
ะจง บรษัิท เชยีงใหม่ บรษัิท เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

910/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน งบ-2065ชม เวยีงพงิคก์ารยาง จํากดัเวยีงพงิคก์ารยาง จํากดัวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563

104 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 79,410.00            - เฉพาะเจา
ะจง บรษัิท แมโ่จอ้อยล์บรษัิท แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

910/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝ.4 เซอรว์สิ จํากดั เซอรว์สิ จํากดั วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563



105 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครัูบนําขอบเขางานกอ่ 168,800.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายสริมินัส  นายสริมินัส  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี732/2563

สรา้งระบบบอนุรักษ์ดนิและนํา โครงการ ต๊ะปัญญา ต๊ะปัญญา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 พ.ค. 
2563

หลวงปางอุง๋ จํานวน 211 ไร่

106 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 10 รายการ 5,023.00              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.ตง้หงว่งเซง้ บจก.ตง้หงว่งเซง้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

655/2563

ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

107 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่ม 67,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นส.นรมน  นส.นรมน  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี719/2563

แซมระบบสง่นํา โครงการหลวงแมแ่ฮ โฉมจังหวัด โฉมจังหวัด วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

จํานวน 840 เมตร

108 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่ม 30,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายณัฐตพิงศ ์ ชา่งสมนายณัฐตพิงศ ์ ชา่งสมเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี718/2563

แซมบอ่พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงแมแ่ฮ

109 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่ม 45,760.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสงกรานต ์ บญุสมนายสงกรานต ์ บญุสมเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี720/2563

แซมระบบกระจายนําโครงการหลวงแมแ่ฮ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

จํานวน 832 เมตร

110 คา่จัดซอืวัสดกุารเกษตร จํานวน 6 รายการ 457,450.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายสวุัฒน ์ จันเขยีวนายสวุัฒน ์ จันเขยีวเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

886/2563

วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 พ.ค. 
2563

111 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 4 รายการ 98,430.00            - เฉพาะเจา
ะจง หจก.เชยีงใหม ่ส. หจก.เชยีงใหม ่ส. เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

737/2563

วศิวการ คอนกรตี วศิวการ คอนกรตี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

112 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืทงีานกอ่สรา้งระบบ 126,600.00          - เฉพาะเจา
ะจง นส.บษุราภรณ์  นส.บษุราภรณ์  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

737/2563



อนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงปางอุง๋ พว่งพลับ พว่งพลับ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

จํานวน 211 ไร่

113 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่ม 26,400.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายนกิร  อะมะโน นายนกิร  อะมะโน เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี723/2563

แซมระบบกระจายนํา โครงการหลวงแมแ่ฮ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

จํานวน 440 เมตร

114 คา่วัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 1,178,199.37       - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

7/2563

จํานวน 57 รายการ โครงการหลวงทุง่หลวง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 เม.ย. 
2563

115 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืท ีโครงการหลวง 105,600.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายสริวิัฒน ์ ไชยวฒุินายสริวิัฒน ์ ไชยวฒุิเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี633/2563

วัดจันทร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 พ.ค. 
2563

116 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารขะลอความเร็ว 30,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง น.ส. สชุาดา  เหน่คําน.ส. สชุาดา  เหน่คําเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

851/2563

ของนํา ในพนืทรีะบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 พ.ค. 
2563

เกษตรทสีงู โครงการหลวงวัดจันทร์

117 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่ม 99,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายประสทิธ ิ นายประสทิธ ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี722/2563

แซมระบบสง่นํา โครงการหลวงแมแ่ฮ  จันทรพ์รหม  จันทรพ์รหม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

จํานวน 1,240 เมตร

118 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่ม 30,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายวัฒนา  ผามลู นายวัฒนา  ผามลู เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี721/2563

แซมระบบสง่นําคอนกรตีเสรมิเหล็ก วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงแมแ่ฮ จํานวน 1 บอ่

119 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 82,700.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก. แมโ่จอ้อยล์ บจก. แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

731/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563



120 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืทแีนวกอ่สรา้งเสน้ทาง 61,237.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายจตพุล นายจตพุล เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี763/2563

ลําเลยีง โครงการหลวงหว้ยนําขุน่  เจรญิราษฎร์  เจรญิราษฎร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี26 พ.ค. 
2563

121 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วนํา 195,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายธนากร  นาคม นายธนากร  นาคม เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี589/2563

งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงหว้ยนําขุน่

122 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 36,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางอําพร  สวุรรณ์ นางอําพร  สวุรรณ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี259/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 9 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

123 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางเหรยีญ  กลัยา นางเหรยีญ  กลัยา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

250.9/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

124 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายโสภณ  จันตา นายโสภณ  จันตา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

250.8/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

125 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายวรศักด ิ ชยักยุนายวรศักด ิ ชยักยุ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

250.6/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

126 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางวรรณา  ปัญญานางวรรณา  ปัญญาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

250.10/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

127 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายอดลุย ์ ทพิยท์ัยนายอดลุย ์ ทพิยท์ัยเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี256/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

128 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางแกว้  ชมพู นางแกว้  ชมพู เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี257/2563



เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

129 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวจันทร ์ ชยักยุนางสาวจันทร ์ ชยักยุเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี260/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

130 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางสายทอง  กนัธะนางสายทอง  กนัธะเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี258/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

131 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางชนืจติ  ชยักยุ นางชนืจติ  ชยักยุ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี258/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

132 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 48,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายประยทุธ  บัวบานนายประยทุธ  บัวบานเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

250.4/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

133 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 24,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางอทุัย  แดงประไพนางอทุัย  แดงประไพเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

250.14/2563

เตบิโต (แฝกแจกจา่ย) จํานวน 6 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

134 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 40,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสาธติ  มหาวันนายสาธติ  มหาวัน เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

250.12/2563

เตบิโต (แฝกแจกจา่ย) จํานวน 10 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

135 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 40,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางสรุยิา  แซวหลีนางสรุยิา  แซวหลี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี

250.13/2563

เตบิโต (แฝกแจกจา่ย) จํานวน 10 ไร ่ งวดท ี3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

136 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะรถยนต ์ 6,900.00              - เฉพาะเจา
ะจง อูอ่นันต ์เซอรว์สิ อูอ่นันต ์เซอรว์สิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

885/2563

หมายเลขทะเบยีน ผค 6193 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 พ.ค. 
2563

หมายเลขครภัุณฑ ์2320-008-0247 ศปล.#1



137 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร จํานวน 6 รายการ 7,420.00              - เฉพาะเจา
ะจง รา้นศริกิารคา้ รา้นศริกิารคา้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

454/2563

(เตน้ทล์าย ลกูเหม็น ยาเบอืหนู ไมย้คูา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ม.ีค. 
2563

เซนไดรท์)

138 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครัูบนําขอบเขา งานกอ่ 135,200.00          - เฉพาะเจา
ะจง นางสาวยนู ิ จะนู นางสาวยนู ิ จะนู เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี588/2563

สรา้งจัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงหว้ยนําขุน่ จํานวน 169 ไร่

139 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืทงีานกอ่สรา้งและ 127,200.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายอนันต ์ คําธิ นายอนันต ์ คําธิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี664/2563

ควบคมุการจัดทําระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงวัดจันทร ์จํานวน 212 ไร่

140 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 55,140.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก. แมโ่จอ้อยล์ บจก. แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี534/2563

ประจําเดอืนเมษายน 2563 - ฝบร. เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 
2563

141 คา่จา้งเหมารถเทเลอรเ์พอืขนยา้ยเครอืงจักรกล42,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง หจก.เชยีงใหม ่พ.ีเคหจก.เชยีงใหม ่พ.ีเคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

887/2563

จํานวน 3 คัน ขนยา้ยจากโครงการหลวงขนุแปะ ทรานสปอรต์(2004)ทรานสปอรต์(2004 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 พ.ค. 
2563

มายังศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทดีนิโครงการหลวง

142 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 59,942.40            - เฉพาะเจา
ะจง บจก. แมโ่จอ้อยล์ บจก. แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

812/2563

ประจําเดอืนพฤษภาคม 2563 - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 พ.ค. 
2563

143 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้ง 306,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายประยทุธ  นายประยทุธ  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี676/2563

โรงเรอืนพลาสตกิ ขนาด 6*24*5.4 เมตร สบืเจรญิ สบืเจรญิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 พ.ค. 
2563

จํานวน 2 โรง โครงการหลวงแกนอ้ย

144 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งบอ่พัก280,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายวรีพงษ์  นายวรีพงษ์  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี674/2563



นําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 2 บอ่ จันทรส์วา่ง จันทรส์วา่ง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงหนองเขยีว

145 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ56,700.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายประพันธุ ์ พอกนินายประพันธุ ์ พอกนิเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี673/2563

กระจายนํา จํานวน 630 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงหนองเขยีว

146 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ69,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายศภุชยั  ปันอนิทร์นายศภุชยั  ปันอนิทร์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี675/2563

กระจายนํา จํานวน 276 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงแกนอ้ย

147 คา่จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 2 รายการ 2,300.00              - เฉพาะเจา
ะจง รา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

761/2563

 (ตลับหมกึสดํีา ส)ี โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563

148 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์ 2,996.00              - เฉพาะเจา
ะจง .อารอีเิลคทรคิ มอเตอร์.อารอีเิลคทรคิ มอเตอร์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขทะเบยีน กว-1105 ชม. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง
(แผงไดโอด,  ลกูปืน)

149 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์ 1,150.00              - เฉพาะเจา
ะจง อูย่งยทุธบรกิาร อูย่งยทุธบรกิาร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขทะเบยีน กว-1105 ชม. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

150 คา่จัดจา้งซอ่มแซมคอมพวิเตอร ์ 500.00                 - เฉพาะเจา
ะจง รา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

รหสัครภัุณฑ ์7440-009-205 ศปล.#2 โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

151 คา่ซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 5 รายการ 7,220.00              - เฉพาะเจา
ะจง รา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

900/2563

(หมกึเตมิ) โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563

152 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งฝาย55,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสมเดช  ไสเอย้นายสมเดช  ไสเอย้เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี709/2563

เกเบยีน โครงการหลวงขนุวาง  จํานวน 1 แหง่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563



153 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว492,660.00          - เฉพาะเจา
ะจง .ส.ทองกร  ชยัยะกลนิส.ทองกร  ชยัยะกลนิเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี710/2563

และวางทอ่สง่นํา โครงการหลวงขนุวาง  วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

จํานวน 2,898 เมตร 

154 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ58,200.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายทนิภัทร  วงษ์ใสนายทนิภัทร  วงษ์ใสเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี711/2563

กระจายนํา โครงการหลวงขนุวาง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

จํานวน 582 เมตร

155 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ45,500.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายสชุาต ิ กาวติา นายสชุาต ิ กาวติา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี708/2563

กระจายนํา โครงการหลวงขนุวาง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

จํานวน 455 เมตร

156 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืทแีนวกอ่สรา้งเสน้ทาง 62,139.00            - เฉพาะเจา
ะจง น.ส.กนษิฐา  น.ส.กนษิฐา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี703/2563

ลําเลยีง โครงการหลวงหว้ยเสยีว สวุรรณเนตร สวุรรณเนตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

157 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดชุวัคราว 15,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายศภุชยั  ใจปัญญานายศภุชยั  ใจปัญญาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

830/2563

พรอ้มวัสด ุโครงการหลวงเลอตอ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 พ.ค. 
2563

158 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดชุวัคราวพรอ้ม 15,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายภเูบศ  มลูมัง นายภเูบศ  มลูมัง เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

940/2563

วัสด ุโครงการหลวงหว้ยนําขุน่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 
2563

159 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์ 20,670.00            - เฉพาะเจา
ะจง กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

762/2563

หมายเลขทะเบยีน กท-5074 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563

160 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์ 70,695.00            - เฉพาะเจา
ะจง อูย่งยทุธ บรกิาร อูย่งยทุธ บรกิาร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

911/2563

หมายเลขทะเบยีน 82-0366 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563



161 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์ 9,640.00              - เฉพาะเจา
ะจง อูส่มบรณ์ู อูส่มบรณ์ู เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

902/2563

หมายเลขทะเบยีน งพ-9430 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563

162 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ 34,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายเรยีง  ธงเหลอืงนายเรยีง  ธงเหลอืงเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี643/2563

เตบิโตในแปลงขยายพันธุ ์(แฝกเพอืแจกจา่ย) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563

จํานวน 17 ไร ่งวดท ี1

163 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์ 99,530.00            - เฉพาะเจา
ะจง อูย่งยทุธ บรกิาร อูย่งยทุธ บรกิาร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

804/2563

หมายเลขทะเบยีน 82-0365 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563

164 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์ 21,400.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.เวยีงพงิคก์ารยางบจก.เวยีงพงิคก์ารยางเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

941/2563

หมายเลขทะเบยีน งพ-9430 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 
2563

165 คา่จัดซอืวัสดกุารเกษตร จํานวน 2 รายการ 45,900.00            - เฉพาะเจา
ะจง รา้นศริเิกษตรภัณฑร์า้นศริเิกษตรภัณฑ์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

736/2563

(ปุ๋ ยหมัก , ปุ๋ ยเคม)ี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

166 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วของนํา90,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายชนะวงศ ์ นายชนะวงศ ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

736/2563

งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา บวรสกิขการ บวรสกิขการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงปางอุง๋ จํานวน 10 แหง่

167 คา่จา้งเหมาวางแนวและทําระดับเพอืกอ่สรา้งเสน้135,576.00          - เฉพาะเจา
ะจง หจก.สนัุนทาทรัพยห์จก.สนัุนทาทรัพย์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี773/2563

ทางลําเลยีง โครงการหลวงหว้ยเสยีว เพมิพนู เพมิพนู วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 พ.ค. 
2563

168 คา่จา้งเหมาปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนวและ 205,360.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายวรัิช  ธรรมราช นายวรัิช  ธรรมราช เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี707/2563

วางทอ่สง่นํา โครงการหลวงขนุวาง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563



169 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 616,537.27          - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

5/2563

โครงการหลวงปังคา่ จํานวน 44 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

170 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 1,000,959.17       - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

13/2563

โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 93 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

171 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 500,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง บจก.กรนี โซลชูนัสบ์จก.กรนี โซลชูนัสเ์ป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

14/2563

โครงการหลวงตนีตก จํานวน 62 รายการ คอนซลัตงิ คอนซลัตงิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

172 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 465,631.63          - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

18/2563

โครงการหลวงป่าเมยีง จํานวน 67 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563

173 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 2,396,980.41       - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

12/2563

โครงการหลวงปางอุง๋ จํานวน 63 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

174 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 435,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง บจก.กรนี โซลชูนัสบ์จก.กรนี โซลชูนัสเ์ป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

15/2563

สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท ์จํานวน 42 รายการ คอนซลัตงิ คอนซลัตงิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 
2563

175 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 488,610.08          - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

11/2563

โครงการหลวงแมส่ะเรยีง จํานวน 54 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

176 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 1,156,357.18       - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

10/2563

โครงการหลวงแมล่านอ้ย จํานวน 106 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

177 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 637,657.41          - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

17/2563



โครงการหลวงวัดจันทร ์จํานวน 47 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

178 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 839,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง หจก. ภูส่วา่ง พาณิชย์หจก. ภูส่วา่ง พาณิชย์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

19/2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ จํานวน 110 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563

179 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 779,828.69          - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ธชันพวศิวกจิ หจก.ธชันพวศิวกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง สัญญา เลขท ี

6/2563

สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท ์จํานวน 51 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี23 เม.ย. 
2563

180 คา่จา้งซอ่มแซมเครอืงคอมพวิเตอร ์Asus 5,170.00              - เฉพาะเจา
ะจง อซีคีอมพ ์ไอท ีโซลชูนัอซีคีอมพ ์ไอท ีโซลชูนัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

931/2563

หมายเลขเครอืง 4142SH1Y0282 แอนด ์ซซีทีวีี แอนด ์ซซีทีวีี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563

181 คา่จา้งสํารวจขอบเขต/วางแนวและระดับเพอื 190,900.00          - เฉพาะเจา
ะจง หจก. อัศวเดช หจก. อัศวเดช เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี813/2563

ออกแบบลว่งหนา้ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา  การโยธา การโยธา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ม.ิย. 
2563

เสน้ทางลําเลยีงภเูขา โครงการหลวงผาตงั

182 คา่จา้งสํารวจขอบเขต/วางแนวและระดับเพอื 133,800.00          - เฉพาะเจา
ะจง หจก. ฟรดี หจก. ฟรดี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี833/2563

ออกแบบลว่งหนา้ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา คอนสตรัคชนั คอนสตรัคชนั วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

ระบบสง่นําชลประทาน

183 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 19,992.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

693/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝวพ. เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 เม.ย. 
2563

184 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 8 รายการ 29,715.00            - เฉพาะเจา
ะจง รา้นสจุติตพ์าณิช รา้นสจุติตพ์าณิช เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

770/2563

(ขอ้ตอ่ ขอ้งอ เกลยีวใน ลวดดํา) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 พ.ค. 
2563

185 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 27 รายการ 10,647.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.ตังหงว่งเซง้ บจก.ตังหงว่งเซง้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

640/2563



ไทย โฮมมารท์ ไทย โฮมมารท์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 เม.ย. 
2563

186 คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์ 26,540.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.เชยีงใหมด่เีซลบจก.เชยีงใหมด่เีซลเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

950/2563

หมายเลขทะเบยีน 5น-6230 ชม. วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

187 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 34,671.50            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

721/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝบร. เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

188 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 28,761.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.สตารโ์ปรเจค-บจก.สตารโ์ปรเจค-เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

707/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝ่าย 2 เชยีงใหม2่ เชยีงใหม2่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

189 คา่ซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะชาบ 26,942.60            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.สรสทิธกิลการบจก.สรสทิธกิลการเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

763/2563

หมายเลขทะเบยีน D31A-16-57830 เชยีงใหม่ เชยีงใหม่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563

190 คา่จา้งสํารวจขอบเขต/วางแนวและระดับเพอื 70,350.00            - เฉพาะเจา
ะจง หจก.สนัุนทาทรัพยห์จก.สนัุนทาทรัพย์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี813/2563

ออกแบบลว่งหนา้ ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา เพมิพนู เพมิพนู วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงวัดจันทร์

191 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะชาบ 99,920.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

903/2563

D4E9CB หมายเลขเครอืง 00124 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563

192 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะชาบ 33,795.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง  เลขท ี

903/2563

หมายเลขเครอืง 19089 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563

193 คา่จา้งซอ่มแซมรถเกรดเดอร ์ 69,935.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง  เลขท ี

906/2563

CAT140G 3306-8TD หมายเลขเครอืง 03891 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563



194 คา่จา้งเหมาขดุคันดนิเบนนํา (Diversion 160,140.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายสมคดิ  นายสมคดิ  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี618/2563

งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา พงศพ์นาภักดี พงศพ์นาภักดี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงปางอุง๋ จํานวน 942 มตร

195 คา่จา้งเหมาขดุคันดนิเบนนํา (Diversion 63,410.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายธรีพงษ์  ปอโซโรนายธรีพงษ์  ปอโซโรเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี742/2563

งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 พ.ค. 
2563

 โครงการหลวงปางอุง๋ จํานวน 373 เมตร

196 คา่จา้งซอ่มแซมรพบดอัดสันสะเทอืน DYNAPAC9,850.00              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

904/2563

หมายเลขเครอืง 21234117 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563

197 คา่จา้งเหมาบรกิารตดิตังสายสัญญาณและ 10,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง อซีคีอมพ ์ไอท ี อซีคีอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

993/2563

ระบบเครอืขา่ย โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 ม.ิย. 
2563

198 คา่จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมครภัุณฑย์านพาหนะ59,401.05            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.สรสทิธกิลการบจก.สรสทิธกิลการเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

911/2563

และขนสง่รถแทรกเตอรต์นีตะขาบ D31A-16 เชยีงใหม่ เชยีงใหม่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563

หมายเลขเครอืง 4D1052-67948

199 คา่ซอืจอ Smart TV ขนาด 49 นวิ 20,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง อซีคีอมพ ์ไอท ี อซีคีอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอิ เลขท ี

990/2563

จํานวน 1 เครอืง โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 ม.ิย. 
2563

200 คา่จา้งเหมาขดุกรยุแนวครัูบนําขอบเขา 294,500.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายพลวทิย ์ นายพลวทิย ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี587/2563

กอ่สรา้งจัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา ญาณทักษะ ญาณทักษะ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงผาตงั จํานวน 155 ไร่

201 คา่จา้งเหมาขดุกรยุแนวครัูบนําขอบเขา 172,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายกติตพัิฒน ์ นายกติตพัิฒน ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี824/2563



กอ่สรา้งจัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา กลมไล กลมไล วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 215 ไร่

202 คา่จา้งเหมาขดุกรยุแนวครัูบนําขอบเขา 408,500.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายศริศิักด ิ นายศริศิักด ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี765/2563

กอ่สรา้งจัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา กลมไล กลมไล วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี26 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 215 ไร่

203 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครัูบนําขอบเขา งานกอ่สรา้ง218,400.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายพลวทิย ์ นายพลวทิย ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี766/2563

จัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา ญาณทักษะ ญาณทักษะ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี26 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงผาตงั จํานวน 273 ไร่

204 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครัูบนําขอบเขา งานกอ่สรา้ง158,400.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายนนท ์ อนิตุน่ นายนนท ์ อนิตุน่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี823/2563

จัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 198 ไร่

205 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครัูบนําขอบเขา งานกอ่สรา้ง294,500.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายกติตพัิฒน ์ นายกติตพัิฒน ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี764/2563

จัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา กลมไล กลมไล วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี26 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 155 ไร่

206 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดชุวัคราว 10,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางดวงคํา   สนีวิงามนางดวงคํา   สนีวิงามเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี

744/2563

พรอ้มวัสด ุโครงการหลวงเลอตอ จํานวน 1 หลัง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 
2563

207 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืท ีงานกอ่สรา้งจัดระบบ129,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายจันทรท์พิย ์ นายจันทรท์พิย ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี744/2563

อนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงเลอตอ ศรวีชิยั ศรวีชิยั วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 พ.ค. 
2563

จํานวน 215 ไร่

208 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืท ีงานกอ่สรา้งจัดระบบ118,800.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายนกิร  นายนกิร  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี644/2563

อนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงเลอตอ มงคลเจรญิเชาว์ มงคลเจรญิเชาว์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563



จํานวน 198 ไร่

209 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครัูบนําขอบเขา งานกอ่สรา้ง204,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายวสันต ์ แซห่วา้นายวสันต ์ แซห่วา้เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี607/2563

จัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 
2563

โครงการหลวงผาตงั จํานวน 255 ไร่

210 คา่วัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื  150,000.00          - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี709/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝ่าย 3 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 เม.ย. 
2563

211 คา่จา้งเหมาจัดทําป้ายศนูยเ์รยีนรูง้านขยายพันธุ์ 6,400.00              - เฉพาะเจา
ะจง รา้นเจรญิปรนิส์ รา้นเจรญิปรนิส์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

861/2563

หญา้แฝก จํานวน 4 รายการ (ป้ายไวนลิ อะครลิกิ) เอ็กเพรส เอ็กเพรส วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 พ.ค. 
2563

212 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบายนํา113,920.00          - เฉพาะเจา
ะจง นายอัศวดสิ  ศริติันนายอัศวดสิ  ศริติัน เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี706/2563

จํานวน 712 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

213 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม62,000.00            - เฉพาะเจา
ะจง นายนพินธ ์ นายนพินธ ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี707/2563

ระบบสง่นํา โครงการหลวงแมโ่ถ จํานวน 620 เมตร เจรญิเมอืง เจรญิเมอืง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

214 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว72,500.00            - เฉพาะเจา
ะจง นางวรัณตพั์ช  นางวรัณตพั์ช  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี705/2563

และวางทอ่สง่นํา โครงการหลวงแมแ่ฮ จะตเุทน จะตเุทน วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 
2563

จํานวน 290 เมตร

215 คา่จัดซอืนําดมื ประจําเดอืน พฤษภาคม 1,080.00              - เฉพาะเจา
ะจง นําดมืดวิดรอป นําดมืดวิดรอป เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

216 คา่จา้งบรกิารจัดเก็บขยะ 1,000.00              - เฉพาะเจา
ะจง .ต.พงษ์ศักด ิ เงนิปิง.ต.พงษ์ศักด ิ เงนิปิงเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง



217 คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรมรวมถงึประชมุเชงิ 900.00                 - เฉพาะเจา
ะจง ครัวบัณฑติแมโ่จ ้ ครัวบัณฑติแมโ่จ ้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ปฏบิัตกิาร/สัมมนาทางวชิาการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

218 คา่จัดสง่พัสด ุจํานวน 1 รายการ 110.00                 - เฉพาะเจา
ะจง บจก.นมิเอ็กซเ์พรสบจก.นมิเอ็กซเ์พรสเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(เอกสารหนังสอื 1 กลอ่ง) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

219 คา่โทรศัพท ์ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 101.65                 - เฉพาะเจา
ะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดับรษัิท ทโีอท ีจํากดัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(0-5312-1209) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

220 คา่โทรศัพท ์ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 107.00                 - เฉพาะเจา
ะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดับรษัิท ทโีอท ีจํากดัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(0-5312-1368) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

221 คา่โทรศัพท ์ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 107.00                 - เฉพาะเจา
ะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดับรษัิท ทโีอท ีจํากดัเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(0-5389-0098) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

222 คา่จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน 23 รายการ 2,850.00              - เฉพาะเจา
ะจง หสม.เอ็มท ี หสม.เอ็มท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

929/2563

ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ม.ิย. 
2563

223 คา่จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว และวัสดกุอ่สรา้ง 3,820.00              - เฉพาะเจา
ะจง รา้นสจุติต ์พาณิช รา้นสจุติต ์พาณิช เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

951/2563

จํานวน 8 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

224 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 3,355.24              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.สตารโ์ปรเจค บจก.สตารโ์ปรเจค เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

722/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝบร  - เชยีงใหม ่2  - เชยีงใหม ่2 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

225 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 1,155.34              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.สตารโ์ปรเจค บจก.สตารโ์ปรเจค เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

537/2563

ประจําเดอืน เมษายน 2563 - ฝบร  - เชยีงใหม ่2  - เชยีงใหม ่2 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 
2563

226 คา่จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 1 รายการ 2,844.00              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.มนตรแีมชชนัทลูส์บจก.มนตรแีมชชนัทลูส์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

862/2563



วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 พ.ค. 
2563

227 คา่จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 1 รายการ 422.65                 - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ศภุรักษ์พานชิหจก.ศภุรักษ์พานชิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 (ทราย หนิ บานพับ) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

228 คา่จัดจา้งทําป้ายไวนลิประชาสัมพันธ ์ 2,000.00              - เฉพาะเจา
ะจง รา้นนดิโฆษณา(ทุง่เสยีวรา้นนดิโฆษณา(ทุง่เสยีวเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ขนาด 120*200 เซนตเิมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

229 คา่จัดซอืวัสดกุารเกษตร จํานวน 2 รายการ 3,000.00              - เฉพาะเจา
ะจง รา้นศริเิกษตร รา้นศริเิกษตร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

890/2563

( กากนําตาล ถังพลาสตกิ ) ภัณฑ์ ภัณฑ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 พ.ค. 
2563

230 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 4,800.00              - เฉพาะเจา
ะจง เบรคซปุเปอร์ เบรคซปุเปอร์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กท-4333ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

231 คา่จัดซอืวัสดกุารเกษตร (เศษปลา) 580.00                 - เฉพาะเจา
ะจง รา้นศริเิกษตร รา้นศริเิกษตร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ภัณฑ์ ภัณฑ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

232 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 850.00                 - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขทะเบยีน กท 5น-6230ชม เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

233 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 3,230.00              - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขทะเบยีน ผห-4605ชม เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง


