


1 ค่าจัดซอืวัสดุการเกษตร จํานวน 1,200.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นศริเิกษตร รา้นศริเิกษตร เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
(กากนําตาลบรรจแุกลอน) ภัณฑ์ ภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

2 ค่าเบยีประกันยานพาหนะและขนสง่รถยนต์967.28          - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.อาคเนยป์ระกันภัยบจก.อาคเนยป์ระกันภัยเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
หมายเลขทะเบยีน บต-
6186 ชม

วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

3 ค่าจัดซอืวัสดุสํานักงาน จํานวน 2,630.00       - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

4 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื3,126.00       - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
723/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร.  - เชยีงใหม่ 2  - เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

5 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื13,295.92     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
722/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563  - ฝบร.  - เชยีงใหม่ 2  - เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

6 ค่าจัดซอืวัสดุสํานักงาน จํานวน 3,270.00       - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
738/2563

ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

7 ค่าจัดซอืชดุหูฟังและไมโครโฟน 1,800.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
992/2563

ประชมุ/อบรม  จํานวน 1 ชดุ  โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 ม.ิย. 
2563

8 ค่าจัดซอืวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ จํานวน 870.00          - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
728/2563

ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

9 ค่าจัดซอืวัสดุสํานักงาน จํานวน 3,820.00       - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
729/2563

ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563
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10 ค่าจา้งซอ่มแซมครุภัณฑเ์ครอืงปรนิเตอร์1,500.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
942/2563

หมายเลขครุภัณฑ ์7440-009-0657 ศปล.#1  โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 
2563

11 ค่าจัดซอืวัสดุสํานักงาน จํานวน 3,820.00       - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
729/2563

ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

12 ค่าจา้งซอ่มแซมครุภัณฑเ์ครอืงปรนิเตอร์1,500.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
953/2563

หมายเลขครุภัณฑ ์7440-009-0657 ศปล.#1  โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

13 ค่าโทรศัพท ์ประจําเดอืน พฤษภาคม142.90          - เฉพาะเ
จาะจง

บรษัิท ทโีอท ีจํากัดบรษัิท ทโีอท ีจํากัดเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5312-1173) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

14 ค่าโทรศัพท ์ประจําเดอืน พฤษภาคม107.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บรษัิท ทโีอท ีจํากัดบรษัิท ทโีอท ีจํากัดเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5312-1168) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

15 ค่าไฟฟ้า ประจําเดอืน มถินุายน 993.24          - เฉพาะเ
จาะจง

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
อ.แม่รมิ อ.แม่รมิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

16 ค่าจัดซอืวัสดุคอมพวิเตอร ์จํานวน 2,690.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
943/2563

 โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

17 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 2,280.00       - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
956/2563

ทะเบยีน กท 5น-6230 ชม ดเีซล ดเีซล วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

18 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมวัสดุครุภัณฑ์ 2,521.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นสจุติตพ์เนชิ รา้นสจุติตพ์เนชิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
980/2563

หมายเลขเครอืง n306730 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ม.ิย. 
2563

19 ค่าจด้ซอืวัสดุกอ่สรา้ง จํานวน 327.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.ตังหง่วงเซง้บจก.ตังหง่วงเซง้ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
831/2563

ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 พ.ค. 
2563

20 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื9,336.32       - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
725/2563



ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝบร. เชยีงใหม ่2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

21 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 4,280.00       - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.อารอีเีลค บจก.อารอีเีลค เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
ทะเบยีน กว - 1105 ชม ทรคิ มอเตอร์ ทรคิ มอเตอร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

22 ค่าจด้ซอืวัสดุกอ่สรา้ง จํานวน 483.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.นภาภัณฑ ์2019บจก.นภาภัณฑ ์2019เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

23 ค่าจด้ซอืวัสดุกอ่สรา้ง จํานวน 4,850.00       - เฉพาะเ
จาะจง

ลานหนิจนิตนา ลานหนิจนิตนา เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

24 ค่าไฟฟ้า ประจําเดอืน มถินุายน 319.17          - เฉพาะเ
จาะจง

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
 - อ่างขาง อ.แม่รมิ อ.แม่รมิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

25 ค่าจัดซอืวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ จํานวน2,790.00       - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
852/2563

ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 พ.ค. 
2563

26 ค่าจัดจา้งสง่เอกสารทางไปรษณีย์ 499.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.ไปรษณืยไ์ทยบจก.ไปรษณืยไ์ทยเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

27 ค่าจัดซอืนํา ประจําเดอืน มถินุายน 1,480.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นําดมืดวิดรอป นําดมืดวิดรอป เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 1 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

28 ค่าจัดสง่ตัวอย่างดนิของมูลนธิโิครงการหลวง740.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.นมิเอ็กซเ์พรสบจก.นมิเอ็กซเ์พรสเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
 จํานวน 2 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

29 ค่าจัดซอืวัสดุงานบา้นงานครัว 2,285.00       - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สยามแม็คโครบจก.สยามแม็คโครเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 6 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

30 ค่าจัดซอืวัสดุงานบา้นงานครัว 3,500.00       - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
853/2563

จํานวน 2 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 พ.ค. 
2563



31 ค่าจา้งเหมาจัดทํางานพมิพโ์ฟมบอรด์ใหค้วามรู ้750.00          - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นเจรญิปรนิท์ รา้นเจรญิปรนิท์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1027/2563

เกยีวกับหนา้ตัดดนิ เอ็กซเ์พรส เอ็กซเ์พรส วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ิย. 
2563

32 ค่าจัดสง่ตัวอย่างดนิของมูลนธิโิครงการหลวง770.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.นมิเอ็กซเ์พรสบจก.นมิเอ็กซเ์พรสเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 1 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

33 ค่าจา้งเหมาจัดทํางานพมิพโ์ฟมบอรด์อัตรากําลัง1,550.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นเจรญิปรนิท์ รา้นเจรญิปรนิท์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1025/2563ศูนยป์ฏบัิตกิารพัฒนาทดีนิ 

โครงการหลวง จํานวน 1 เอ็กซเ์พรส เอ็กซเ์พรส วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ิย. 
2563

34 ค่าจา้งซอ่มแซมรถเกรด
เดอร ์CAT140G 3306-8TD 2,150.00       - เฉพาะเ

จาะจง
บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 

เวยีงพงิคก์ารยางเวยีงพงิคก์ารยางวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

35 ค่าจา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอร์ 800.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
หมายเลขทะเบยีน ตค-7196ชม. เวยีงพงิคก์ารยางเวยีงพงิคก์ารยางวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

36 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ4,200.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นยุทธแอร์ รา้นยุทธแอร์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1042/2563

หมายเลขครุภัณฑ ์4120-004-0241ศปล.#2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ม.ิย. 
2563

37 ค่าจัดซอืวัสดุกอ่สรา้ง 
จํานวน 47 รายการ 933.00          - เฉพาะเ

จาะจง
บจก.ตังหง่วงเซง้บจก.ตังหง่วงเซง้ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

1053/2563
ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 

2563

38 ค่าจัดซอืวัสดุกอ่สรา้ง 
จํานวน 16 รายการ 2,313.00       - เฉพาะเ

จาะจง
บจก.ตังหง่วงเซง้บจก.ตังหง่วงเซง้ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี

1052/2563
ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 

2563

39 ค่าจัดซอืวัสดุงานบา้นงานครัว 1,534.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นธนดล รา้นธนดล เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 7 รายการ การเกษตร การเกษตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

40 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์1,950.00       - เฉพาะเ
จาะจง

สายชลการชา่ง สายชลการชา่ง เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
หมายเลขทะเบยีน ช-4351ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง



41 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์1,430.00       - เฉพาะเ
จาะจง

พลไดนาโม พลไดนาโม เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
หมายเลขทะเบยีน ช-4351ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

42 ค่าจัดซอืวัสดุกอ่สรา้ง จํานวน 655.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.ตังหง่วงเซง้บจก.ตังหง่วงเซง้ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1051/2563

ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 
2563

43 ค่าจัดจา้งซอ่มแซมครุภัณฑย์านพาหนะระยนต์700.00          - เฉพาะเ
จาะจง

อู่สงิหราชคารเ์ซอรว์สิอู่สงิหราชคารเ์ซอรว์สิเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
 หมายเลชทะเบยีน บพ-6887 ชม. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

44 ค่าโทรศัพท ์ประจําเดอืน มถินุายน 107.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บรษัิท ทโีอท ีจํากัดบรษัิท ทโีอท ีจํากัดเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5312-1368) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

45 ค่าโทรศัพท ์ประจําเดอืน 
มถินุายน 2563  101.65          - เฉพาะเ

จาะจง
บรษัิท ทโีอท ีจํากัดบรษัิท ทโีอท ีจํากัดเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 

 - (0-5312-1209) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

46 ค่าจัดซอืพระบรมฉายาลักษณ์ 1,300.00       - เฉพาะเ
จาะจง

โอ๋โปรเตอร์ โอ๋โปรเตอร์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง
กรณ์ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หัว พรอ้มกรอบ 
จํานวน 1 รายการ

47 ค่าซอืวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 1,083.00       - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

48 ค่าจัดซอืวัสดุการเกษตร (พชืสมุนไพร1,120.00       - เฉพาะเ
จาะจง

ส.ณัฐอร  แกว้มาลาส.ณัฐอร  แกว้มาลาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 2 รายการ  - ฝ่าย 3    ตะไคร ้ ขา่สด วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

49 ค่าจา้งบรกิารจัดเก็บขยะ 1,000.00       - เฉพาะเ
จาะจง

ต.พงษ์ศักด ิ เงนิปิงต.พงษ์ศักด ิ เงนิปิงเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

50 ค่าจัดซอืวัสดุงานบา้นงานครัว 2,212.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นธนดล รา้นธนดล เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 6 รายการ การเกษตร การเกษตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง



51 ค่าโทรศัพท ์ประจําเดอืน มถินุายน 107.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บรษัิท ทโีอท ีจํากัดบรษัิท ทโีอท ีจํากัดเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5389-0098) (มหาชน) (มหาชน) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

52 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื4,061.64       - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
933/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝบร. เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ม.ิย. 
2563

53 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื4,734.84       - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
911.1/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝบร. เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563

54 ค่าซอ่มแซมครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 300.00          - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1027/2563

หมายเลขครุภัณฑ ์7440-001-0357 ศปล.#2  โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ิย. 
2563

55 ค่าจัดซอืหมกึเครอืงโรเนยีว จํานวน 890.00          - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.เด่นชยัเทคบจก.เด่นชยัเทค เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1127/2563

วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

56 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 1,460.00       - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1070/2563

หมายเลชทะเบยีน กท 5น-6230 ชม. เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 
2563

57 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 1,278.00       - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1071/2563

หมายเลชทะเบยีน ผห-5146 ชม. เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 
2563

58 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื14,994.00     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
726/2563

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2563 - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

60 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะรถยนต์63,130.00     - เฉพาะเ
จาะจง

อู่อนันตเ์ซอรว์สิ อู่อนันตเ์ซอรว์สิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1040/2563

หมายเลขทะเบยีน 5ท-7503 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ม.ิย. 
2563

61 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซม30,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายทองคํา นายทองคํา เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี743/2563
บอ่พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่   เขอืนเพชร  เขอืนเพชร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 พ.ค. 

2563
โครงการหลวงแม่โถ



62 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซม44,800.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางจันทรฟ์อง  นางจันทรฟ์อง  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี748/2563
ระบบกระจายนํา จํานวน 560 เมตร เรอืนทพิย์ เรอืนทพิย์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 พ.ค. 

2563
โครงการหลวงแม่โถ

62 ค่าจา้งเหมาตกแต่งคูรับนําขอบเขา128,800.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายประพันธ ์ อนิศรีนายประพันธ ์ อนิศรีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี825/2563
จัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงแกนอ้ย จํานวน 161 ไร่

63 ค่าจา้งสํารวจวางแนวและระดับเพอืออกแบบ106,680.00   - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นพงษ์ดง รา้นพงษ์ดง เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี883/2563
ล่วงหนา้ ระบบสง่นําชลประทาน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 ม.ิย. 

2563
จํานวน 3,810 กโิลเมตร โครงการหลวงหว้ยลกึ

64 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์12,600.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หจก.เชยีงใหม่ หจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
960/2563

หมายเลขทะเบยีน กง4773ชม. ศรสีนุทร ศรสีนุทร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

หมายเลขครุภัณฑ ์2320-006-0136 ศปล.#1

65 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์29,890.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นสมารท์ บ ี รา้นสมารท์ บ ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
917/2563

หมายเลขทะเบยีน กง4773ชม. คารเ์ซอรว์สิ คารเ์ซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563

หมายเลขครุภัณฑ ์2320-006-0136 ศปล.#1

66 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอมแซม76,800.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายวรวัฒน ์ ถาชนืนายวรวัฒน ์ ถาชนืเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี745/2563
ระบบกระจายนํา จํานวน 960 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 พ.ค. 

2563
โครงการหลวงแม่โถ

67 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอมแซมบอ่30,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางลําดวล  จลุพันธุ์นางลําดวล  จลุพันธุ์เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี746/2563
พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก โครงการหลวงแม่โถ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 พ.ค. 

2563

68 ค่าจา้งซอ่มแซมคอมพวิเตอร ์ 5,960.00       - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1022/2563

รหัสครุภัณฑ ์7440-009-205 ศปล.#2  - ฝ่าย 2 โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ิย. 
2563



69 ค่าจา้งเหมาตกแต่งแนวคูรับนําขอบเขา140,800.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายสริวัิฒน ์ ไชยวุฒินายสริวัิฒน ์ ไชยวุฒิเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี854/2563
โครงการหลวงวัดจันทร ์จํานวน 176 ไร่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 ม.ิย. 

2563

70 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งบอ่พัก280,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายสัมพรรณ นายสัมพรรณ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี704/2563
นําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 2 บอ่ เอยืกศุลสมบรูณ์เอยืกศุลสมบรูณ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 พ.ค. 

2563
โครงการหลวงแม่แฮ

71 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอมแซม64,600.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายอาด  ไชยลังกานายอาด  ไชยลังกาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี744/2563
ระบบสง่นํา จํานวน 680 เมตร  วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 พ.ค. 

2563
 โครงการหลวงแม่โถ

72 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ1,200.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายอุทติย ์ ดอกบัวนายอุทติย ์ ดอกบัวเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี269/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  - ฝ่าย 3 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

73 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางโรสรนิทร ์ นางโรสรนิทร ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี251/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  - ฝ่าย 3 คําโอภาส คําโอภาส วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

74 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายภานุเดช  บญุชูนายภานุเดช  บญุชูเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี268/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  - ฝ่าย 3 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

75 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

ส.กมลวรรณ  ขันตี.ส.กมลวรรณ  ขันตีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี267/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่าย 3 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

76 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

.ส.ณัฐรนิทรภ์รณ์.ส.ณัฐรนิทรภ์รณ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
255.1/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563  - ฝ่าย 2 ฝันกาศ ฝันกาศ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

77 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสราวุธ  อุ่นใจนายสราวุธ  อุ่นใจเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี381/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  - ฝ่าย 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 

2563

78 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

ส.อภริตา  จอมวงค์ส.อภริตา  จอมวงค์เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี283/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่าย 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563



79 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางนันทัชพร  นางนันทัชพร  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี282/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่าย 2 ครองราษฎร์ ครองราษฎร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

80 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายยงยุทธ นายยงยุทธ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี284/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่าย 2  พนาคงอมร  พนาคงอมร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

81 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,800.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายจริชยั  ปีกวงศ์นายจริชยั  ปีกวงศเ์ป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี017/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562

82 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,800.00     - เฉพาะเ
จาะจง

น.ส.นลิาวัลย ์ น.ส.นลิาวัลย ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี016/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่ายวางแผน พะวงศรั์ตน์ พะวงศรั์ตน์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562

83 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ10,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

น.ส.สกุัลยา  วชิยัน.ส.สกุัลยา  วชิยัเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี253/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

84 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

ส.วราภรณ์  ปัญญาส.วราภรณ์  ปัญญาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
254.1/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

85 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายทวิา  วงคห์ารนายทวิา  วงคห์ารเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี265/2563
ประจําเดอืน มถิุนายน 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

86 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสทุัศน ์ นายสทุัศน ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี264/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 4 เหลอืงอร่าม เหลอืงอร่าม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

87 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายวรกร  นายวรกร  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี261/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 4 เออืกศุลสมบรูณ์เออืกศุลสมบรูณ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

88 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

ส.นันทพร  ศรวีชิยั.ส.นันทพร  ศรวีชิยัเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี286/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563



89 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสรุชยั  นายสรุชยั  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี275/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 เฟืองฟกูจิการ เฟืองฟกูจิการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

90 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายไพจติร  นายไพจติร  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี278/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 มังคละแสน มังคละแสน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

91 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ10,500.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายพรเทพ  นายพรเทพ  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี289/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 เกตุมณี เกตุมณี วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

92 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ10,500.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายเกษม   นายเกษม   เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี290/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงคเ์พ็ชร์ วงคเ์พ็ชร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

93 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ10,500.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสงิห ์ คําหลา้นายสงิห ์ คําหลา้เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี276/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

94 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ10,500.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายอนิฝน  เออืงมณีนายอนิฝน  เออืงมณีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี273/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

95 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

น.ส.สธุาสนิ ี น.ส.สธุาสนิ ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี278/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 ฤทธธิรรมเลศิ ฤทธธิรรมเลศิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

96 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสนุา  อนิทะศรีนายสนุา  อนิทะศรเีป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี277/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

97 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายเกตไซ  แกว้จมุปีนายเกตไซ  แกว้จมุปีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี288/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

98 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายรัชพล  ฤทธศิรนายรัชพล  ฤทธศิรเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
252.1/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

99 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายอานนท ์ บญุกํานายอานนท ์ บญุกําเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
251.1/2563



ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

100 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายกันต ์ จันทรามูลนายกันต ์ จันทรามูลเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี287/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

101 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ10,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายธนวนิท ์ ใจคํานายธนวนิท ์ ใจคําเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี226/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ม.ีค. 

2563

102 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ10,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

ส.ลลติา  ประแกกันส.ลลติา  ประแกกันเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี067/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 ธ.ค. 

2562

103 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ9,550.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายปรชีา  บญุยงินายปรชีา  บญุยงิเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี018/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562

104 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ8,500.00       - เฉพาะเ
จาะจง

ส. พลอย  อุดมสม.ส. พลอย  อุดมสมเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี020/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562

105 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ9,550.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายเจษฎา นายเจษฎา เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี019/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่ายวางแผน  ดุษฎไีพรวัลย์  ดุษฎไีพรวัลย์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562

106 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ8,470.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายพสษิฐ ์ นายพสษิฐ ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี252/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 3 สวุรรณเจดิจติ สวุรรณเจดิจติ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

107 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ8,470.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายเสารคํ์า  นายเสารคํ์า  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
253.1/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 2 หบีทอง หบีทอง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

108 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ8,470.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายววัิฒน ์ นายววัิฒน ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี378/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 4 อุตรเคยีนต์ อุตรเคยีนต์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 

2563

109 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ8,470.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายวัชระ  ทศิลานายวัชระ  ทศิลาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี254/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563



110 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ9,550.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายชชัวาลย ์ นายชชัวาลย ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี263/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 4 พมิพอ์ูป พมิพอ์ูป วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

111 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ10,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายเกรยีงไกร  นายเกรยีงไกร  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี262/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 4 ทนินา ทนินา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

112 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ9,550.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายฉัตรชยั  ชยัวงค์นายฉัตรชยั  ชยัวงค์เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี272/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

113 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ9,550.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายสมชาย  นายสมชาย  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี274/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 แซแกหมอื แซแกหมอื วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

114 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ8,470.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายมงคล  นายมงคล  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี255/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 แกว้กาบคํา แกว้กาบคํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

115 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ9,550.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายกติตทิยุต ิ นายกติตทิยุต ิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี297/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 คําวงษา คําวงษา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

116 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ9,550.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายชชูาต ิ นายชชูาต ิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี271/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 ฤทธธิรรมเลศิ ฤทธธิรรมเลศิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

117 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์5,500.00       - เฉพาะเ
จาะจง

กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1030/2563

หมายเลขทะเบยีน บต-6186 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 ม.ิย. 
2563

รหัสครุภัณฑ ์2320-008-0135 ศปล.#1

118 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื46,136.88     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
538/2563

ประจําเดอืน เมษายน 2563 - ฝ่าย 1 เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 
2563

119 ค่าซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะขาบ76,269.60     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สรสทิธิ บจก.สรสทิธิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1031/2563

หมายเลขทะเบยีน D31A-16-57830 กลการเชยีงใหมก่ลการเชยีงใหม่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 ม.ิย. 
2563



120 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางอุบล  ฤทธศิรนางอุบล  ฤทธศิรเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี243/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563

121 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายขจรศักด ิ นายขจรศักด ิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี242/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร สรุนิทร์ สรุนิทร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563

122 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายศริ ิ ศริจัินทรช์นืนายศริ ิ ศริจัินทรช์นืเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี241/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563

123 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ10,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

.ส. ปิยนัน  ขนุทอง.ส. ปิยนัน  ขนุทองเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี380/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 

2563

124 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ6,200.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายสพัุตร  กัณธวงค์นายสพัุตร  กัณธวงค์เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี247/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563

125 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ6,200.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายอุ่นเรอืน  รักดีนายอุ่นเรอืน  รักดเีป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี250/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563

126 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ6,200.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายกรกต  พัฒนกลมนายกรกต  พัฒนกลมเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี248/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563

127 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ8,470.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายประกอบ  นายประกอบ  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี245/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร จันทอนธมิุก จันทอนธมิุก วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563

128 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ8,470.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายถวลิ  นายถวลิ  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี244/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร ใจกลางดุก ใจกลางดุก วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563

129 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ8,470.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายผัด  ชยักยุ นายผัด  ชยักยุ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี246/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563



130 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ6,200.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นายประวนิ  นวลฝันนายประวนิ  นวลฝันเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี249/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563

131 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะรถยนต์59,600.00     - เฉพาะเ
จาะจง

อู่อนันตเ์ซอรว์สิ อู่อนันตเ์ซอรว์สิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1041/2563

หมายเลขทะเบยีน ผค-6193 ชม. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ม.ิย. 
2563

132 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางสายทอง  กันธะนางสายทอง  กันธะเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี260/2563
เตบิโต  (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

133 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายโสภณ  จันตานายโสภณ  จันตาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.8/2563

เตบิโต  (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

134 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายวรศักด ิ ชยักยุนายวรศักด ิ ชยักยุเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.6/2563

เตบิโต  (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

133 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ36,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางอําพร  สวุรรณ์นางอําพร  สวุรรณ์เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี259/2563
เตบิโต (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 9 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

134 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางวรรณา  ปัญญานางวรรณา  ปัญญาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.5/2563

(แฝกเพอืปลกู) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

135 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายประยุทธ  บัวบานนายประยุทธ  บัวบานเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.4/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

136 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางชนืจติ  ชยักยุนางชนืจติ  ชยักยุเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี258/2563
เตบิโต (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

137 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางแกว้  ชมพู นางแกว้  ชมพู เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี256/2563
เตบิโต (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

138 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางสาวจันทร ์ ชยักยุนางสาวจันทร ์ ชยักยุเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี257/2563



เตบิโต (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

139 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายอดุลย ์ ทพิยท์ัยนายอดุลย ์ ทพิยท์ัยเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.10/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

140 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ48,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางเหรยีญ  กัลยานางเหรยีญ  กัลยาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.9/2563

เตบิโต (แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

141 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางอุทัย  แดงประไพนางอุทัย  แดงประไพเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.14/2563

เตบิโต (แฝกแจกจา่ย) จํานวน 6 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

142 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ40,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางสรุยิา  แซวหลีนางสรุยิา  แซวหลเีป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.13/2563

เตบิโต (แฝกแจกจา่ย) จํานวน 10 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

143 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ40,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสาธติ  มหาวันนายสาธติ  มหาวันเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.12/2563

เตบิโต (แฝกแจกจา่ย) จํานวน 10 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

144 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ68,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายเรยีง  ธงเหลอืงนายเรยีง  ธงเหลอืงเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี643/2563
เตบิโต (แฝกแจกจา่ย) จํานวน 17 ไร่ งวดท ี4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 

2563

145 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ11,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางฉัตรชนก  คําหนักนางฉัตรชนก  คําหนักเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี284/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  -  ฝ่าย 1 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

146 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงตัดหญา้25,590.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นสจุติตพ์านชิ รา้นสจุติตพ์านชิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1000/2563

รหัสครุภัณฑ ์3780-002-0761 ศปล.#1 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 ม.ิย. 
2563

147 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ13,150.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นยุทธแอร์ รา้นยุทธแอร์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
820/2563

จํานวน 2 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 พ.ค. 
2563

148 ค่าจา้งซอ่มแซมชดุรับแขก  จํานวน10,500.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้น อ.เจรญิการเบาะรา้น อ.เจรญิการเบาะเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1021/2563

รหัสครุภัณฑ ์7105-014-0156 ศปล#1 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ิย. 
2563



149 ค่าจัดซอืวัสดุสํานักงาน  15,809.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
720.1/2563

จํานวน 39 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

150 ค่าจา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมยานพาหนะและ10,794.16     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.นอรท์เวฟ บจก.นอรท์เวฟ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1023/2563

ขนสง่รถยนต ์  หมายเลขทะเบยีน งบ-2065 ชม ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ิย. 
2563

151 ค่าจัดซอืวัสดุสํานักงาน 12,715.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็ม ท ี หสม.เอ็ม ท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
721.1/2563

จํานวน 40 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

152 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว468,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายณัฐตพิงศ ์ นายณัฐตพิงศ ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี846/2563
และวางทอ่สง่นําจํานวน 2,600 เมตร ชา่งสม ชา่งสม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงทุง่หลวง

153 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งบอ่280,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายสมเดช  ใสเอย้นายสมเดช  ใสเอย้เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี848/2563
พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 2 บอ่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงทุง่หลวง

154 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ55,870.00     - เฉพาะเ
จาะจง

อู่ยงยุทธ บรกิารอู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี771/2563
ทะเบยีน ผห-4605ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 พ.ค. 

2563

155 ค่าจา้งเหมาปรับพนืทแีละกอ่สรา้งฝายเกเบยีน55,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายประยุทธ  นายประยุทธ  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี900/2563
จํานวน 1 แห่ง โครงการหลวงทุง่หลวง สบืเจรญิ สบืเจรญิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ิย. 

2563

156 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว463,140.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายประสทิธ ิ นายประสทิธ ิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี847/2563
และวางทอ่สง่นํา จํานวน 2,573 เมตร จันทรพ์รหม จันทรพ์รหม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 

2563
 โครงการหลวงทุง่หลวง

157 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ251,475.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายศุภชยั  ปันอนิทร์นายศุภชยั  ปันอนิทร์เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี844/2563
กระจายนํา จํานวน 1,437 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงทุง่หลวง



158 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ๋มแซม##########  - เฉพาะเ
จาะจง

นายวรวัฒน ์ ถาชนืนายวรวัฒน ์ ถาชนืเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี845/2563
ระบบสง่นําจํานวน 1,620 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงตนีตก

159 ค่าจา้งเหมาตกแต่งร่องระบายนําและไหล่ทาง56,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายนท ี นายนท ี เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี970/2563
งานซอ่มแซมเสน้ทางลําลยีงฯ เหลอืงสวุรรณ เหลอืงสวุรรณ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 7 กโิลเมตร

160 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมระบบอนุรักษ์ดนิและนําใน212,500.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายอภชิาต  โรจนนลินายอภชิาต  โรจนนลิเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี853/2563
พนืทเีดมิ(คูรับนําขอบเขา)โครงการหลวงวัดจันทร ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 ม.ิย. 

2563
จํานวน 500 ไร่

161 ค่าซอืกลอ้งเว็บแคมพรอ้มอุปกรณ์12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
991/2563

ประชมุ  จํานวน 1 ชดุ โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 ม.ิย. 
2563

162 ค่าจา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมยานพาหนะและ20,527.95     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.อํานวย บจก.อํานวย เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1030/2563

ขนสง่รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน ผห-5146 ชม มอเตอรแ์อร ์2 มอเตอรแ์อร ์2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี23 ม.ิย. 
2563

163 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางพนืทงีานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์98,400.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสชุาต ิ นายสชุาต ิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี826/2563
ดนิและนํา โครงการหลวงขนุแปะ จํานวน 164 ไร่ นยิมไพรพนา นยิมไพรพนา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 

2563

164 ค่าจา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่79,820.00     - เฉพาะเ
จาะจง

อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1101/2563

รถยนต ์ หมายเลขทะเบยีน ช-4347 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 ม.ิย. 
2563

165 คา่จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่55,300.00     - เฉพาะเ
จาะจง

อู่อนันตเ์ซอรว์สิ อู่อนันตเ์ซอรว์สิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1123/2563

รถยนต ์ หมายเลขทะเบยีน ช-4350 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

166 ค่าซอืวัสดุสํานักงาน จํานวน 55 28,097.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
975/2563

ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 
2563



167 ค่าจา้งเหมาตกแต่งร่องระบายนําและไหล่ทาง90,384.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายภเูบศ  มูลมังนายภเูบศ  มูลมังเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี903/2563
กอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง โครงการหลวงหว้ยเสยีว วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ิย. 

2563

168 ค่าจา้งเหมาตกแต่งร่องระบายนําและไหล่ทาง140,248.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายจตุพล นายจตุพล เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี894/2563
กอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง โครงการหลวงปางอุ๋ง  เจรญิราษฏร์  เจรญิราษฏร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 

2563

169 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางพนืทงีานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์81,600.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายกฤษฏา  นายกฤษฏา  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี827/2563
ดนิและนํา โครงการหลวงขนุแปะ จํานวน 136 ไร่ สมศักดศิรกีลุ สมศักดศิรกีลุ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 

2563

170 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ6,700.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นางสาวจันทรฉ์ายนางสาวจันทรฉ์าย เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
382.1/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่ายบรหิาร ปญุมา ปญุมา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

171 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ6,700.00       - เฉพาะเ
จาะจง

นางอังคณา  นางอังคณา  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี382/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่ายบรหิาร ดอกจันทร์ ดอกจันทร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 

2563

172 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์70,800.00     - เฉพาะเ
จาะจง

อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
981/2563

หมายเลขทะเบยีน บค-6756ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ม.ิย. 
2563

173 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์81,560.00     - เฉพาะเ
จาะจง

อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
958/2563

หมายเลขทะเบยีน กบ-7995ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

174 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์76,340.00     - เฉพาะเ
จาะจง

อู่ยงยุทธบรกิาร อู่ยงยุทธบรกิาร เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
957/2563

หมายเลขทะเบยีน ผห-5146ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

175 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื17,990.30     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก. สตารโ์ปรเจคบจก. สตารโ์ปรเจคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
909/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่าย 2 เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563

176 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื90,058.00     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.แม่โจอ้อยล์บจก. สตารโ์ปรเจคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
845/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่าย 4 เซอรว์สิ เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ม.ิย. 
2563

177 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งโรงเรอืน306,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

น.ส.นรมน  น.ส.นรมน  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี933/2563



พลาสตกิขนาด 6*24*5.4 เมตร จํานวน 2 โรง โฉมจังหวัด โฉมจังหวัด วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงวัดจันทร์

178 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซมบอ่30,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางลําดวล  จลุพันธุ์นางลําดวล  จลุพันธุ์เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
852.10/2563

พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงตนีตก

179 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซมบอ่30,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสงกรานต ์ นายสงกรานต ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
852.13/2563

พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่ บญุสม บญุสม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงตนีตก

180 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซม82,800.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางจันทรฟ์อง  นางจันทรฟ์อง  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
852.12/2563

ระบบกระจายนํา จํานวน 828 เมตร เรอืนทพิย์ เรอืนทพิย์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

 โครงการหลวงตนีตก

181 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซม108,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายนกิร  อะมะโนนายนกิร  อะมะโนเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
852.15/2563

ระบบกระจายนํา จํานวน 1,080 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

 โครงการหลวงตนีตก

182 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซม126,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายวัฒนา  ผามูลนายวัฒนา  ผามูลเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
852.14/2563

ระบบกระจายนํา จํานวน 840 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงตนีตก

183 ค่าจา้งวางทอ่ลอดและเรยีงหนิยาแนวทําหูชา้งทอ่47,500.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายศุภชยั  ใจปัญญานายศุภชยั  ใจปัญญาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี904/2563
ลอด งานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ิย. 

2563
 โครงการหลวงหว้ยเสยีว จํานวน 19 จดุ

184 ค่าจา้งเหมาขดุกรุยแนวคูรับนําขอบเขางานกอ่311,600.00   - เฉพาะเ
จาะจง

น.ส.บษุราภรณ์  น.ส.บษุราภรณ์  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี895/2563
สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา พ่วงพลับ พ่วงพลับ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงขนุแปะ จํานวน 164 ไร่



185 ค่าจา้งเหมาวางทอ่ลอดและเรยีงหนิยาแนวทํา75,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายอนุศักด ิ นายอนุศักด ิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี893/2563
หูชา้งทอ่ลอด งานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง ลอืชาสริศัิกดิ ลอืชาสริศัิกดิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงปางอุ๋ง จํานวน 30 จดุ

186 ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบัิตงิานของทางราชการ12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสมชาย  เลาเสอนายสมชาย  เลาเสอเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี783/2563
ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 

2563

187 ค่าซอืวัสดุสํานักงาน 27,154.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
731.1/2563

จํานวน 60 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

188 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื29,746.10     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
892/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายวางแผน เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 พ.ค. 
2563

189 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์12,677.63     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.โตโยตา้ลา้นนาบจก.โตโยตา้ลา้นนาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1050/2563

หมายเลขทะเบยีน งท-7650ชม เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 
2563

190 ค่าซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื100,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
907/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563 ฝ่าย 3 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563

191 ค่าจา้งเมหมาซอ่มแซมครุภัณฑย์านพาหนะและ24,684.90     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สรสทิธิ บจก.สรสทิธิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1140/2563

ขนสง่รถแทรกเตอรต์นีตะขาบ D3C กลการเชยีงใหมก่ลการเชยีงใหม่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ค. 
2563

หมายเลขเครอืง 7YJ-01626

192 ค่าจัดซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื26,790.00     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
793/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่าย 1 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563

193 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งโรงเรอืน306,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายวรัิช  ธรรมราชนายวรัิช  ธรรมราชเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี934/2563
พลาสสตกิ  (ขนาด 6*24*5.4 เมตร จํานวน 2 โรง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 

2563
 โครงการหลวงวัดจันทร์

194 ค่าจา้งเหมาวางแนวและทําระดับเพอืกอ่สรา้งเสน้133,608.00   - เฉพาะเ
จาะจง

หจก.สนัุนทา หจก.สนัุนทา เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี834/2563



ทางลําลยีง โครงการหลวงหว้ยนําขุน่ ทรัพยเ์พมิพูน ทรัพยเ์พมิพูน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

ระยะทาง 11.134 กโิลเมตร

195 ค่าซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื88,380.00     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
930/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563  - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ม.ิย. 
2563

196 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมครุภัณฑย์านพาหนะและ53,885.20     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.สรสทิธิ บจก.สรสทิธิ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1141/2563

ขนสง่รถแทรกเตอรต์นีตะขาบ D31A-16 กลการเชยีงใหมก่ลการเชยีงใหม่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ค. 
2563

หมายเลขเครอืง 4D1052-67948

197 ค่าซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื89,204.00     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1011/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563  - ฝ่าย 5  เพมิเตมิ เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 
2563

198 ค่าจา้งเหมาตดิตังสัญญาณเครอืขา่ย10,100.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีบจก.แม่โจอ้อยล์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
982/2563

จํานวน 3 รายการ โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีี เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ม.ิย. 
2563

199 ค่าจัดซอืวัสดุสํานักงาน 13,364.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
730.1/2563

จํานวน 32 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 พ.ค. 
2563

200 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซมบอ่30,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายทนิภัทร  วงษ์ใสนายทนิภัทร  วงษ์ใสเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี849/2563
พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงป่าเมยีง

201 ค่าซอืวัสดุกอ่สรา้ง 91,500.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หจก.เชยีงใหม่ สหจก.เชยีงใหม่ ส เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
959/2563

จํานวน 4 รายการ วศิวการ คอนกรตีวศิวการ คอนกรตีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

202 ค่าจา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยรถแทรคเตอร์42,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หจก.พ.ีเค. หจก.พ.ีเค. เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
944/2563

ตนีตะขาบ  D4E9CB หมายเลขเครอืง 00124 ทรานสปอรต์(2004ทรานสปอรต์(2004วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 
2563

จํานวน 1 เทยีว

203 ค่าจา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยเครอืงจักรกล10,500.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หจก.พ.ีเค. หจก.พ.ีเค. เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
946/2563



จํานวน 2 คัน ทรานสปอรต์(2004ทรานสปอรต์(2004วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 
2563

204 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์32,357.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นยงิเจรญิยนตร์า้นยงิเจรญิยนต์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1104/2563

หมายเลขทะเบยีน บค-9349ชม แอโฟวลี 2 แอโฟวลี 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 ม.ิย. 
2563

205 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์12,607.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นยงิเจรญิยนตร์า้นยงิเจรญิยนต์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1102/2563

หมายเลขทะเบยีน กย-6235ชม แอโฟวลี 2 แอโฟวลี 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 ม.ิย. 
2563

206 ค่าจา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยรถแทรคเตอร์42,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หจก.พ.ีเค. หจก.พ.ีเค. เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1012/2563

ตนีตะขาบ D4E43V หมายเลขเครอืง 19089 ทรานสปอรต์(2004ทรานสปอรต์(2004วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 
2563

จํานวน 1 เทยีว

207 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถ250,690.00   - เฉพาะเ
จาะจง

อู่ยงยุทธ บรกิารอู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี951/2563
แทรกเตอร ์D31A-17-158238 จํานวน 1 คัน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ค. 

2563

208 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซม73,200.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายทองคํา  นายทองคํา  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี851/2563
ระบบกระจายนํา จํานวน 732 เมตร เขอืนเพชร เขอืนเพชร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 

2563
 โครงการหลวงป่าเมยีง

209 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซม132,500.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายนพินธ ์ นายนพินธ ์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี850/2563
ระบบสง่นํา จํานวน 1,060 เมตร เจรญิเมอืง เจรญิเมอืง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงป่าเมยีง

210 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซม90,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายอาด  ไชยลังกานายอาด  ไชยลังกาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
852.4/2563

ระบบสง่นํา จํานวน 720 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

 โครงการหลวงป่าเมยีง

211 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซมฝาย65,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางวรัณตพั์ช  นางวรัณตพั์ช  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี852/2563
ทดนําคอนกรตีสรมิเหล็ก จํานวน 1 แห่ง จะตุเทน จะตุเทน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงป่าเมยีง



212 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซมบอ่30,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายประพันธุ ์ พอกนินายประพันธุ ์ พอกนิเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
852.1/2563

พักนําคอนกรตีสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงป่าเมยีง

213 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซมฝาย65,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสชุาต ิ กาวติานายสชุาต ิ กาวติาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
852.4/2563

ทดนําคอนกรตีสรมิเหล็ก จํานวน 1 แห่ง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงป่าเมยีง

214 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดุและซอ่มแซม122,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายอัศวดสิ  ศริตัินนายอัศวดสิ  ศริตัินเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
852.3/2563

ระบบกระจายนํา จํานวน 1,220 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงป่าเมยีง

215 ค่าซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื45,956.18     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก. แม่โจอ้อยลบ์จก. แม่โจอ้อยลเ์ป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
910.1/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563  - ฝ่ายบรหิาร เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563

216 ค่าซอืวัสดุกอ่สรา้ง  จํานวน 3 49,620.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หจก.เชยีงใหม่ สหจก.เชยีงใหม่ ส เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
947/2563

วศิวการ คอนกรตีวศิวการ คอนกรตีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 
2563

217 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์15,475.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นยงิเจรญิยนตร์า้นยงิเจรญิยนต์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1102/2563

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

218 ค่าจา้งเหมารถเทเลอรเ์พอืขนยา้ยเครอืงจักรกล79,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

หจก. เชยีงใหม่ พ.ีเคหจก. เชยีงใหม่ พ.ีเคเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
945/2563

จํานวน 2 คัน ทรานสปอรต์ (2004ทรานสปอรต์ (2004วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 
2563

219 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์73,310.00     - เฉพาะเ
จาะจง

อู่ยงยุทธ บรกิารอู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1126/2563

หมายเลขทะเบยีน 82-0365 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

220 ค่าจา้งบรกิารซอ่มแซมครุภัณฑย์านพาหนะและ45,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
727/2563

ขนสง่รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน ช - 4348 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 พ.ค. 
2563

221 ค่าจา้งเหมาขดุกรุยแนวคูรับนําขอบเขางาน258,400.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายสมคดิ  นายสมคดิ  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี896/2563



กอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา พงคพ์นาภักดี พงคพ์นาภักดี วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงขนุแปะ

222 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต20,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางสรุยิา  แซวหลีนางสรุยิา  แซวหลเีป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
251.13/2563

(แฝกแจกจา่ย) จํานวน 10 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

223 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต20,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายสาธติ  มหาวันนายสาธติ  มหาวันเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
251.12/2563

(แฝกแจกจา่ย) จํานวน 10 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

224 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต12,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางอุทัย  แดงประไพนางอุทัย  แดงประไพเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
251.14/2563

(แฝกแจกจา่ย) จํานวน 6 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

225 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางวรรณา  ปัญญานางวรรณา  ปัญญาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
251.5/2563

(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

226 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางเหรยีญ  กัลยานางเหรยีญ  กัลยาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
251.9/2563

(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

227 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายโสภณ  จันตานายโสภณ  จันตาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
251.8/2563

(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

228 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางสายทอง  กันธะนางสายทอง  กันธะเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี260/2563
(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

229 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายอดุลย ์ ทพิยท์ัยนายอดุลย ์ ทพิยท์ัยเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.10/2563

(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

230 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายประยุทธ  บัวบานนายประยุทธ  บัวบานเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.4/2563

(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

231 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายวรศักด ิ ชยักยุนายวรศักด ิ ชยักยุเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้ง ต. เลขท ี
250.6/2563



(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ีค. 
2563

232 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางแกว้  ชมพู นางแกว้  ชมพู เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี256/2563
(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

233 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางสาวจันทร ์ ชยักยุนางสาวจันทร ์ ชยักยุเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี257/2563
(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

234 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต24,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางชนืจติ  ชยักยุนางชนืจติ  ชยักยุเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี258/2563
(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 12 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

235 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิเตบิโต18,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นางอําพร  สวุรรณ์นางอําพร  สวุรรณ์เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี259/2563
(แฝกเพอืปลูก) จํานวน 9 ไร่ งวดท ี5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

236 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงสํารองไฟ23,500.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
950.1/2563

จํานวน 2 รายการ โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ม.ิย. 
2563

237 ค่าซอืวัสดุกอ่สรา้ง จํานวน 8 รายการ21,810.00     - เฉพาะเ
จาะจง

รา้นโอภาส รา้นโอภาส เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
947/2563

หลักเสาเข็ม หลักเสาเข็ม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 
2563

238 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งฝายทด155,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายพเิศษ  เล่หด์นีายพเิศษ  เล่หด์เีป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี935/2563
นําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 แห่ง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงแม่สะเรยีง

239 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งบอ่140,000.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายวรีพงษ์  นายวรีพงษ์  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี938/2563
พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่ จันทรส์ว่าง จันทรส์ว่าง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงแม่สะเรยีง

240 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ184,110.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายสัมพรรณ นายสัมพรรณ เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี940/2563
กระจายนํา จํานวน 969 เมตร  เออืกศุลสมบรูณ์ เออืกศุลสมบรูณ์วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงวัดจันทร์



241 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ139,650.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายประพันธุ ์ พอกนินายประพันธุ ์ พอกนิเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี937/2563
กระจายนํา จํานวน 735 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงแม่สะเรยีง

242 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว53,480.00     - เฉพาะเ
จาะจง

น.ส.ทองกร  น.ส.ทองกร  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี939/2563
และวางทอ่สง่นํา จํานวน 191 เมตร ชยัยะกลนิ ชยัยะกลนิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงวัดจันทร์

243 ค่าจา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว108,640.00   - เฉพาะเ
จาะจง

นายสชุาต ิ กาวติานายสชุาต ิ กาวติาเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี936/2563
และวางทอ่สง่นํา จํานวน 388 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 

2563
โครงการหลวงแม่สะเรยีง

244 ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมระบบอนุรักษ์ดนิและนําใน17,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายธรีพงษ์  ปอโซโรนายธรีพงษ์  ปอโซโรเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งต. เลขท ี828/2563
พนืทเีดมิ (คูรับนําขอบเขา) โครงการหลวงขนุแปะ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ม.ิย. 

2563
จํานวน 400 ไร่

245 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราวพรอ้มวัสดุ10,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายกฤษฎา  นายกฤษฎา  เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
918/2563

โครงการหลวงขนุแปะ จํานวน 1 หลัง สมศักดศิรกีลุ สมศักดศิรกีลุ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 
2563

246 ค่าจา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์90,640.00     - เฉพาะเ
จาะจง

บรษัิท เชยีงใหม่ บรษัิท เชยีงใหม ่เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1032/2563

หมายเลขทะเบยีน 81-9499 ชม. มหกจิ(2010) จํากัดมหกจิ(2010) จํากัดวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ม.ิย. 
2563

247 ค่าจา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะขาบ96,940.00     - เฉพาะเ
จาะจง

บรษัิท เชยีงใหม่ บรษัิท เชยีงใหม ่เป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1082/2563

หมายเลขเครอืง 00124 มหกจิ(2010) จํากัดมหกจิ(2010) จํากัดวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 
2563

248 ค่าจา้งเหมากอ่สรา้งโรงเก็บวัสดุชวัคราวพรอ้มวัสดุ15,000.00     - เฉพาะเ
จาะจง

นายภเูบศ  มูลมังนายภเูบศ  มูลมังเป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
1150/2563

โครงการหลวงผาตัง จํานวน 1 หลัง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

249 ค่าซอืวัสดุนํามันเชอืเพลงิและหล่อลนื16,134.00     - เฉพาะเ
จาะจง

บจก. แม่โจอ้อยลบ์จก. แม่โจอ้อยลเ์ป็นพัสดุทัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
934/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563  - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ม.ิย. 
2563




