


1 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร จํานวน 700.00            - เฉพาะเจา นางกมลชนก นางกมลชนก เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 (ตะไคร ้ กระชาย) อปุาระ อปุาระ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

2 คา่เบยีประกนัยานพาหนะและขนสง่รถยนต์967.28            - เฉพาะเจา บจก.สหมงคล บจก.สหมงคล เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
หมายเลขทะเบยีน ภ-6185 ชม ประกนัภัย ประกนัภัย วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

3 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 2,950.00         - เฉพาะเจา บจก.อารอีเีลค บจก.อารอีเีลค เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
หมายเลขทะเบยีน บค-7656 ทรคิ มอเตอร์ ทรคิ มอเตอร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

4 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื2,244.00         - เฉพาะเจา บจก.สตารโ์ปรเจค บจก.สตารโ์ปรเจค เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร เชยีงใหม ่2 เชยีงใหม ่2 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ม.ิย. 

5 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื7,427.64         - เฉพาะเจา บจก.สตารโ์ปรเจค บจก.สตารโ์ปรเจค เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี
ประจําเดอืน มถินุายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร เชยีงใหม ่2 เชยีงใหม ่2 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ม.ิย. 

6 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื16,913.42       - เฉพาะเจา บจก.สตารโ์ปรเจค บจก.สตารโ์ปรเจค เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี
ประจําเดอืน เมษายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร เชยีงใหม ่2 เชยีงใหม ่2 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 เม.ย. 

7 คา่ไฟฟ้า ประจําเดอืน กรกฎาคม 334.10            - เฉพาะเจาการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
  - อา่งขาง อ.แมร่มิ อ.แมร่มิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

8 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์3,400.00         - เฉพาะเจา รา้นสรัุตนไ์ดนาโม รา้นสรัุตนไ์ดนาโม เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
ทะเบยีน บต-6186 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

9 คา่โทรศัพท ์ประจําเดอืน มถินุายน 188.64            - เฉพาะเจา  บจก.ทโีอที  บจก.ทโีอที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5312-1173) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

10 คา่ไฟฟ้า ประจําเดอืน กรกฎาคม 1,109.18         - เฉพาะเจาการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - ศพล. อ.แมร่มิ อ.แมร่มิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

11 คา่โทรศัพท ์ประจําเดอืน มถินุายน 107.00            - เฉพาะเจา  บจก.ทโีอที  บจก.ทโีอที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5312-1168) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

12 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 1,875.00         - เฉพาะเจานางเสาวนยี ์ ใจแกว้นางเสาวนยี ์ ใจแกว้เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี
จํานวน 3 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 

13 คา่จัดจา้งสง่เอกสารทางไปรษณีย์ 446.00            - เฉพาะเจา บจก.ไปรษณียไ์ทยบจก.ไปรษณียไ์ทยเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
ประจําเดอืนกรกฎาคม 2563 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื

 ราคา
กลาง

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม 2563
หนว่ยงาน ศนูยป์ฏบิตักิารพฒันาทดีนิโครงการหลวง สํานกังานพฒันาทดีนิเขต 6

ลาํดบั งาน/จดัซอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีะ
ซอืหรอืจา้ง วธิซีอื/จา้งผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ

เหตผุลการ
คดัเลอืกโดยสรุป



14 คา่อาหารกลางวัน ในการจัดงานรณรงคก์าร19,500.00       - เฉพาะเจา
ะจง นายสมบรณ์ู  เกตแุกว้นายสมบรณ์ู  เกตแุกว้เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ปลกูหญา้แฝกและโครงการปลกูไมย้นืตน้เพอื วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง
การนุรักษ์ดนิและนําภายใต'้กจิกรรมวัน
ดนิโลก ประจําปีงบประมาณ 2563

15 คา่จัดซอืวัสดสํุานักงาน 998.00            - เฉพาะเจา
ะจง หสม.เอ็มทศีกึษาภัณฑ์หสม.เอ็มทศีกึษาภัณฑ์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 3 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

16 คา่จา้งเหมาทําป้ายเหล็ก ขนาด 4,000.00         - เฉพาะเจา
ะจง นายเมฆ  วงศม์าใจนายเมฆ  วงศม์าใจเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

พรอ้มขาโครงเหล็ก วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

17 คา่ซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์ 4,200.00         - เฉพาะเจา
ะจง รา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ี รา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 1 รายการ โซลชูัน แอนด ์ซซีทีวีโีซลชูัน แอนด ์ซซีทีวี ีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

18 คา่จา้งเหมาเชา่เครอืงเสยีงและเชา่เตน้ท์4,500.00         - เฉพาะเจา
ะจง นายวทิยา  นายวทิยา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 1 รายการ พวกอนิทรแ์สง พวกอนิทรแ์สง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

19 คา่ซอืผา้สขีาวและสเีหลอืง 5,400.00         - เฉพาะเจา
ะจง หจก.ใจดเีชยีงใหม่หจก.ใจดเีชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 1 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

20 คา่จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง 200.00            - เฉพาะเจา
ะจง รา้นธนดลการเกษตรรา้นธนดลการเกษตรเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 2 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

21 คา่จัดซอืนําประจําเดอืน กรกฎาคม 1,400.00         - เฉพาะเจา
ะจง นําดมืดวิดรอป นําดมืดวิดรอป เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 จํานวน 1 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

22 คา่จัดสง่ตัวอยา่งดนิของมลูนธิโิครงการหลวง630.00            - เฉพาะเจา
ะจง บจก.นมิเอ็กเพรส บจก.นมิเอ็กเพรส เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 2 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

23 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอร์ 4,900.00         - เฉพาะเจา
ะจง หจก.เชยีงใหม่ หจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

หมายเลขเครอืง D3B45V-29977 ซอืตรงแบตเตอรี ซอืตรงแบตเตอรี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง



24 คา่จัดซอืนําดมืโครงการหลวง 2,500.00         - เฉพาะเจา
ะจง มลูนธิโิครงการหลวงมลูนธิโิครงการหลวงเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 1 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

25 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื2,779.00         - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี

1105/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563-ฝ่ายวางแผน เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 ม.ิย. 
2563

26 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื1,028.23         - เฉพาะเจา
ะจง บจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี1150.1/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563-ฝ่ายวางแผน เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

27 คา่จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและประปา 1,290.00         - เฉพาะเจาะจงรา้นวฑิรูย ์การไฟฟ้ารา้นวฑิรูย ์การไฟฟ้าเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 3 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

28 คา่จา้งเหมาจัดทําป้ายผา้และจัดทํางาน2,230.00         - เฉพาะเจาะจง ป้ายมมุโคง้ ป้ายมมุโคง้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
พมิพส์ตกิเกอร ์จํานวน 2 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

29 คา่จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง 4,260.00         - เฉพาะเจาะจงบจก.ตังหงว่งเซง้ บจก.ตังหงว่งเซง้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี
1187/2563

จํานวน 4 รายการ ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563

30 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 1,400.00         - เฉพาะเจาะจง กญุชรสกลุเดช กญุชรสกลุเดช เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 2 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

31 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 1,400.00         - เฉพาะเจาะจง กญุชรสกลุเดช กญุชรสกลุเดช เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 2 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

32 คา่จา้งบรกิารจัดเก็บขยะ 1,000.00         - เฉพาะเจาะจง.ต.พงษ์ศักด ิ เงนิปิง.ต.พงษ์ศักด ิ เงนิปิงเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

33 คา่จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง 115.00            - เฉพาะเจาะจงรา้นวัสดกุอ่สรา้ง ป.พันรา้นวัสดกุอ่สรา้ง ป.พันเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 1 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

34 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 120.00            - เฉพาะเจาะจงบจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี
1216/2563

หมายเลขทะเบยีน บค-6756 ชม เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563



35 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 850.00            - เฉพาะเจาะจงบจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี
1215/2563

หมายเลขทะเบยีน 5น-6230 ชม เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563

36 คา่ซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน 4,092.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.จรัสธรุกจิ หจก.จรัสธรุกจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
การพมิพ์ การพมิพ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

37 คา่จัดจา้งซอ่มแซมคอมพวิเตอร์ 2,500.00         - เฉพาะเจาะจงรา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ี รา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
รหสัครภัุณฑ ์7440-009-205 ศปล.#2 โซลชูัน แอนด ์ซซีทีวีโีซลชูัน แอนด ์ซซีทีวี ีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

38 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื4,377.60         - เฉพาะเจาะจงบจก.สตารโ์ปรเจค รา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอืเลขท ี1223.1/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563 เชยีงใหม ่2 โซลชูัน แอนด ์ซซีทีวี ีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

39 คา่จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง 88.00              - เฉพาะเจาะจง สจุติตพ์านชิ สจุติตพ์านชิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 1 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวง

40 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ164,700.00     - เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต ์ นายสงกรานต ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
960/2563

กระจายนํา จํานวน 915 เมตร บญุสม บญุสม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงแมล่านอ้ย

41 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งฝาย55,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายสัมพรรณ  นายสัมพรรณ  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
958/2563

เกเบยีนจํานวน 1 แหง่โครงการหลวงแมล่านอ้ย เออืกศุลสมบรูณ์ เออืกศุลสมบรูณ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

42 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมคอมพวิเตอร1์8,000.00       - เฉพาะเจาะจงรา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ี รา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
863/2563

รหสัครภัุณฑ ์7440-009-1458 ศปล.#6 โซลชูัน แอนด ์ซซีทีวีโีซลชูัน แอนด ์ซซีทีวี ีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 พ.ค. 
2563

43 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะขาบ12,520.00       - เฉพาะเจาะจง บรษัิท เชยีงใหม่ บรษัิท เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1128/2563

 D4E9CB  หมายเลขเครอืง 00124 มหกจิ(2010) จํากัด มหกจิ(2010) จํากัด วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

44 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วของ99,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายชนะวงศ ์ นายชนะวงศ ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
897/2563

นํางานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา บวรสกิขการ บวรสกิขการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงขนุแปะ จํานวน 11 แหง่



45 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว345,800.00     - เฉพาะเจาะจงนายอัศวดสิ  ศริตัิน นายอัศวดสิ  ศริตัิน เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
959/2563

และวางทอ่สง่นํา จํานวน 1,330 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

 โครงการหลวงแมล่านอ้ย

46 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งบอ่140,000.00     - เฉพาะเจาะจงนางลําดวล  จุลพันธุ์ นางลําดวล  จุลพันธุ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
961/2563

พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงแมล่านอ้ย 

47 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมป้ายหน่วยงานศนูยป์ฏบิัติ9,300.00         - เฉพาะเจาะจง รา้นอารต์เวยม์เีดยี รา้นอารต์เวยม์เีดยี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1146/2563

การพัฒนาทดีนิโครงการหลวง พรอ้มตดิตงัใหม่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ค. 
2563

48 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 10,800.00       - เฉพาะเจาะจงรา้นศริเิกษตรภัณฑ์ รา้นศริเิกษตรภัณฑ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
642/2563

จํานวน 2 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 เม.ย. 
2563

49 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่12,847.22       - เฉพาะเจาะจงบจก.โตโยตา้ลา้นนา บจก.โตโยตา้ลา้นนา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1142/2563

รถยนตซ์งึทําการตรวจสภาพและเช็คระยะ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ค. 
2563

พาหนะรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน งบ-1352ชม

50 คา่ซอืวัสดงุานบา้นงานครัว 39,200.00       - เฉพาะเจาะจง สวนธนสริ,ิ สวนธนสริ,ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1080/2563

จํานวน 4 รายการ รา้นนอเทอร ์เซล รา้นนอเทอร ์เซล วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 ม.ิย. 
2563

51 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุาสนิ ี น.ส.สธุาสนิ ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
285/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 ฤทธธิรรมเลศิ ฤทธธิรรมเลศิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

52 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายสนุา  อนิทะศรีนายสนุา  อนิทะศรี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
277/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563



53 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายไพจติร  นายไพจติร  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
278/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 มังคละแสน มังคละแสน วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

54 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายสมขาย  เลาเสอนายสมขาย  เลาเสอเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
783/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563

55 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,500.00       - เฉพาะเจาะจงนายพรเทพ  เกตมุณีนายพรเทพ  เกตมุณีเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
289/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

56 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,500.00       - เฉพาะเจาะจงนายกนัต ์ จันทรามลูนายกนัต ์ จันทรามลูเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
287/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

57 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,500.00       - เฉพาะเจาะจงนายสงิห ์ คําหลา้ นายสงิห ์ คําหลา้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
276/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

58 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงนายสงิห ์ คําหลา้ นายสงิห ์ คําหลา้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
286/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

59 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ  นายยงยทุธ  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
284/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 2 พนาคงอมร พนาคงอมร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

60 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจง นางนันทัชพร  นางนันทัชพร  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
282/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 2 ครองราษฎร์ ครองราษฎร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

61 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงนายเกตไุซ  แกว้จมุปีนายเกตไุซ  แกว้จมุปีเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
288/2563



ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

62 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.อภริตา  น.ส.อภริตา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
283/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 2 จอมวงค์ จอมวงค์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

63 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,500.00       - เฉพาะเจาะจงนายเกษม  วงคเ์พ็ชร์นายเกษม  วงคเ์พ็ชรเ์ป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
290/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

64 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,500.00       - เฉพาะเจาะจงนายอนิฝน  เออืงมณีนายอนิฝน  เออืงมณีเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
273/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

65 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงนางฉัตรชนก  คําหนักนางฉัตรชนก  คําหนักเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
284/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 1 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

66 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายสรุชยั  นายสรุชยั  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
275/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 เฟืองฟกูจิการ เฟืองฟกูจิการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

67 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ9,550.00         - เฉพาะเจาะจง นายชชูาต ิ นายชชูาต ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
271/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 ฤทธธิรรมเลศิ ฤทธธิรรมเลศิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

68 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ9,550.00         - เฉพาะเจาะจงนายฉัตรชยั  ชยัวงคน์ายฉัตรชยั  ชยัวงคเ์ป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
272/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

69 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 100,000.00     - เฉพาะเจาะจงรา้นศริเิกษตรภัณฑร์า้นศริเิกษตรภัณฑ์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1180/2563

จํานวน 1 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ก.ค. 
2563



70 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่16,906.00       - เฉพาะเจาะจง บจก.สรสทิธิ บจก.สรสทิธิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1148/2563

รถยนต ์หมายเลขเครอืง ซพัพลายส์ ซพัพลายส์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ค. 
2563

JD 2800-1001-002702

71 คา่ซอืวัสดสํุานักงาน 8,980.00         - เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
854/2563

จํานวน 24 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 พ.ค. 
2563

72 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 56,300.00       - เฉพาะเจาะจงรา้นศริเิกษตรภัณฑร์า้นศริเิกษตรภัณฑ์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
641/2563

จํานวน 3 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 เม.ย. 
2563

73 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 42,032.00       - เฉพาะเจาะจงรา้นศริเิกษตรภัณฑร์า้นศริเิกษตรภัณฑ์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
755/2563

จํานวน 6 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 พ.ค. 
2563

74 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 52,248.00       - เฉพาะเจาะจงรา้นศริเิกษตรภัณฑร์า้นศริเิกษตรภัณฑ์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1157/2563

จํานวน 4 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

75 คา่จา้งเหมาวางทอ่ลอดและเรยีงหนิยาแนว60,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายอนุศักด ิ นายอนุศักด ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
956/2563

ทําหชูา้งทอ่ลอด งานกอ่สรา้งและลําเลยีง  ลอืชาสริศิักดิ  ลอืชาสริศิักดิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 24 จดุ

76 คา่จา้งเหมาตกแตง่รอ่งระบายนําและไหล่96,872.00       - เฉพาะเจาะจง นายนท ี นายนท ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
966/2563

ทางงานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง โครงการ เหลอืงสวุรรณ เหลอืงสวุรรณ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

หลวงเลอตอ ระยะทาง 12.109 กโิลเมตร

77 คา่จา้งเหมาวางแนวและทําระดับเพอื60,000.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.สนัุนทา หจก.สนัุนทา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1157/2563

กอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง โครงการหลวงผาตงั ทรัพยเ์พมิพนู ทรัพยเ์พมิพนู วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ก.ค. 
2563

ระยะทาง 5 กม.

78 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงนายอานนท ์  บญุกํานายอานนท ์  บญุกําเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี251.1/2563



ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

79 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงนายรัชพล  ฤทธศิรนายรัชพล  ฤทธศิรเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี252.1/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

80 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายทวิา  วงคห์าร นายทวิา  วงคห์าร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
265/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

81 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงน.ส.วราภรณ์  ปัญญาน.ส.วราภรณ์  ปัญญาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
254.1/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

82 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจง นายวรกร  นายวรกร  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
261/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 4 เออืกศุลสมบรณ์ู เออืกศุลสมบรณ์ู วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

83 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายสทุัศน ์ นายสทุัศน ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
264/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 4  เหลอืงอรา่ม  เหลอืงอรา่ม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

84 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงนายสราวธุ  อุน่ใจ นายสราวธุ  อุน่ใจ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
381/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 2 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

85 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงน.ส.ณัฐรนิทรภ์รณ์  น.ส.ณัฐรนิทรภ์รณ์  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
255.1/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 2 ฝันกาศ ฝันกาศ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

86 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจง นางโรสรนิทร ์ นางโรสรนิทร ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
251/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 3 คําโอภาส คําโอภาส วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563



87 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,470.00         - เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นายมงคล  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
255/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 แกว้กาบคํา แกว้กาบคํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

88 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ9,550.00         - เฉพาะเจาะจง นายกติตทิยตุ ิ นายกติตทิยตุ ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
297/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 คําวงษา คําวงษา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

89 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,000.00       - เฉพาะเจาะจงน.ส.สกุลัยา  วชิยั น.ส.สกุลัยา  วชิยั เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
253/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

90 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,470.00         - เฉพาะเจาะจง นายววิัฒน ์ นายววิัฒน ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
378/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 4 อตุรเคยีนต์ อตุรเคยีนต์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

91 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,470.00         - เฉพาะเจาะจงนายวัชระ  ทศิลา นายวัชระ  ทศิลา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
254/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

92 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,470.00         - เฉพาะเจาะจงนายชชัวาลย ์ พมิพอ์ปูนายชชัวาลย ์ พมิพอ์ปูเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
263/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

93 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,470.00         - เฉพาะเจาะจง นายประกอบ   นายประกอบ   เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
245/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร จันทอนภมิกุ จันทอนภมิกุ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

94 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,470.00         - เฉพาะเจาะจง นายผัด  ชยักยุ นายผัด  ชยักยุ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
246/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

95 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,470.00         - เฉพาะเจาะจงนายเสารคํ์า  หบีทองนายเสารคํ์า  หบีทองเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
253.1/2563



ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 2 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

96 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายภานุเดช  บญุชนูายภานุเดช  บญุชเูป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
268/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

97 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายอทุติย ์ ดอกบัวนายอทุติย ์ ดอกบัวเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
269/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

98 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด ิ นายขจรศักด ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
242/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร สรุนิทร์ สรุนิทร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

99 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ12,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายศริ ิ  ศริจัินทรช์นืนายศริ ิ  ศริจัินทรช์นืเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
241/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

100 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงนางอบุล  ฤทธศิร นางอบุล  ฤทธศิร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
243/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

101 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,800.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.นลิาวัลย ์ น.ส.นลิาวัลย ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
016/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายวางแผน  พะวงศรั์ตน์  พะวงศรั์ตน์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

102 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,800.00       - เฉพาะเจาะจงนายจริชยั  ปีกวงศ์ นายจริชยั  ปีกวงศ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
017/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

103 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ11,200.00       - เฉพาะเจาะจงน.ส.กมลวรรณ  ขันตีน.ส.กมลวรรณ  ขันตเีป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
267/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 3 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563



104 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ6,200.00         - เฉพาะเจาะจงนายอุน่เรอืน  รักดี นายอุน่เรอืน  รักดี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
250/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

105 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ6,200.00         - เฉพาะเจาะจงนายประวนิ  นวลฝันนายประวนิ  นวลฝันเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
249/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

106 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,470.00         - เฉพาะเจาะจงนายถวลิ  ใจกลางดกุนายถวลิ  ใจกลางดกุเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
244/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

107 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,000.00       - เฉพาะเจาะจงน.ส.ปิยนัน  ขนุทองน.ส.ปิยนัน  ขนุทองเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
380/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

108 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ6,200.00         - เฉพาะเจาะจงนายกรกต  พัฒนกลมนายกรกต  พัฒนกลมเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
248/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

109 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ6,700.00         - เฉพาะเจาะจงน.ส.จันทรฉ์าย  น.ส.จันทรฉ์าย  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
382.1/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร ปญุมา ปญุมา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

110 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ6,700.00         - เฉพาะเจาะจง นางอังคณา  นางอังคณา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
382/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร ดอกจันทร์ ดอกจันทร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

111 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ6,200.00         - เฉพาะเจาะจงนายสพัุตร  กณัธวงค์นายสพัุตร  กณัธวงคเ์ป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
247/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

112 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,470.00         - เฉพาะเจาะจง นายพสษิ ุ ์ นายพสษิ ุ ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
269/2563



ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร สวุรรณเจดิจติ สวุรรณเจดิจติ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

113 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ9,550.00         - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  นายสมชาย  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
274/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 5 แซแกหมอื แซแกหมอื วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

114 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายเกรยีงไกร  ทนินานายเกรยีงไกร  ทนินาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
262/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

115 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ9,550.00         - เฉพาะเจาะจงนายปรชีา  บญุยงิ นายปรชีา  บญุยงิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
018/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

116 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,000.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลติตา  น.ส.ลลติตา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
067/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายวางแผน ประแกกนั ประแกกนั วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 ธ.ค. 
2562

117 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ9,550.00         - เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  นายเจษฎา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
019/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายวางแผน ดษุฎไีพรวัลย์ ดษุฎไีพรวัลย์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

118 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ8,500.00         - เฉพาะเจาะจงน.ส.พลอย  อดุมสมน.ส.พลอย  อดุมสมเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
020/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

119 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิัตงิานของทางราชการ10,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายธนวนิท ์ ใจคํานายธนวนิท ์ ใจคํา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
226/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ม.ีค. 
2563

120 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง 36,880.00       - เฉพาะเจาะจงหจก.เชยีงใหม ่ส. หจก.เชยีงใหม ่ส. เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1184/2563

จํานวน 3 รายการ วศิวการ คอนกรตี วศิวการ คอนกรตี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563



121 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื98,974.60       - เฉพาะเจาะจงบจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1125/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563 -  ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

122 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง 45,600.00       - เฉพาะเจาะจงหจก.เชยีงใหม ่ส. หจก.เชยีงใหม ่ส. เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1166/2563

จํานวน 3 รายการ วศิวการ คอนกรตี วศิวการ คอนกรตี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

123 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืทแีนวกอ่สรา้งเสน้ทาง27,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายจตพุล  นายจตพุล  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1151/2563

ลําเลยีง โครงการหลวงผาตงั ระยะทาง 5 กม. เจรญิราษฎร์ เจรญิราษฎร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 ก.ค. 
2563

124 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์8,900.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1210/2563

หมายเลขทะเบยีน กย-6235 ชม เวยีงพงิคก์ารยาง เวยีงพงิคก์ารยาง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563

125 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครัูบนําขอบเขา136,800.00     - เฉพาะเจาะจงนางวลพีร  อตุสา่ห์นางวลพีร  อตุสา่ห์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี
1016/2563

จัดระบบอนุรักษ์ดนิและนํา  วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงแกนอ้ย

126 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย378,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายธรีภัทร ์ ชยัเสนานายธรีภัทร ์ ชยัเสนาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1160/2563

พันธุ ์เพอืนําไปปลกูในพนืทจัีดระบบอนุรักษ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

ดนิและนํา 

127 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย378,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายอนิสอน  เสวันตุน่นายอนิสอน  เสวันตุน่เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1162/2563

พันธุ ์เพอืนําไปปลกูในพนืทจัีดระบบอนุรักษ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

ดนิและนํา

128 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย133,500.00     - เฉพาะเจาะจงน.ส.อรศิราภัทร  น.ส.อรศิราภัทร  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1165/2563

พันธุ ์เพอืแจกจา่ยใหแ้กเ่กษตรกรทัวไป ณิศาสนุทรนันท ณิศาสนุทรนันท วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

หน่วยงานราชการ และเอกชน

129 คา่จา้งเหมาดแูลรักษากลา้หญา้แฝกใหเ้จรญิ68,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายเรยีง  ธงเหลอืงนายเรยีง  ธงเหลอืงเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี
643/2563

เตบิโตในแปลงขยายพันธุ ์(แฝกเพอืแจกจา่ย) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563



จํานวน 17 ไร ่งวดท ี3

130 คา่จัดซอืวัสดกุารเกษตร จํานวน 13,360.00       - เฉพาะเจาะจง รา้นศริกิารคา้ รา้นศริกิารคา้ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1158/2563

วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ค. 
2563

131 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย136,500.00     - เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา  นางกรรณิกา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1156/2563

พันธุ ์เพอืแจกจา่ยใหแ้กเ่กษตรกรทัวไป รักธรรม รักธรรม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

หน่วยงานราชการ และเอกชน

132 คา่จา้งเหมาปลกูหญา้แฝกลงถาดหลมุเพอืแจก30,861.00       - เฉพาะเจาะจงนางพัชรนิทร ์ ชยัวงค์นางพัชรนิทร ์ ชยัวงค์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1167/2563

จา่ยใหแ้กเ่กษตรกรทัวไป หน่วยงานราชการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

และเอกชน

133 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง  89,980.00       - เฉพาะเจาะจง รา้นโอภาสหลัก รา้นโอภาสหลัก เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
1183/2563

จํานวน 10 รายการ เสาเข็ม เสาเข็ม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563

134 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 47,600.00       - เฉพาะเจาะจงรา้นศริเิกษตรภัณฑร์า้นศริเิกษตรภัณฑ์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี
798/2563

จํานวน 8 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 พ.ค. 
2563

135 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ6,100.00         - เฉพาะเจาะจง รา้นยทุธแอร์ รา้นยทุธแอร์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1014/2563

หมายเลชครภัุณฑ ์4120-004-0338ศปล.#1 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 
2563

136 คา่จา้งเหมาจัดทําป้ายอะครลิกิพรอ้มขาตงั5,000.00         - เฉพาะเจาะจง รา้นเจรญิปรนิท์ รา้นเจรญิปรนิท์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1159/2563

(งานป้ายพรอ้มสตกิเกอร)์ จํานวน 2 รายการ เอ็กซเ์พรส เอ็กซเ์พรส วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 พ.ค. 
2563

137 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมตยีงนอนและซอ่มแซมชดุ22,800.00       - เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเดยี บจก.ไอเดยี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1054/2563

รับแขก จํานวน 2 รายการ เฟอรน์เิจอร์ เฟอรน์เิจอร์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี22 ม.ิย. 
2563

138 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่21,400.00       - เฉพาะเจาะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1157/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน บค-6756 ชม. เวยีงพงิคก์ารยาง เวยีงพงิคก์ารยาง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ค. 
2563



139 คา่จา้งเหมาจัดทํางานพมิพไ์วนลิ 7,550.00         - เฉพาะเจาะจง รา้นเจรญิปรนิท์ รา้นเจรญิปรนิท์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1158.1/2563

จํานวน 3 รายการ เอ็กซเ์พรส เอ็กซเ์พรส วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ค. 
2563

140 คา่จา้งเหมาตกแตง่แนวครัูบนําขอบเขา169,600.00     - เฉพาะเจาะจง นายอนันต ์ คําธิ นายอนันต ์ คําธิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี957/2563

โครงการหลวงวัดจันทร ์จํานวน 212 ไร่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

141 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งบอ่280,000.00     - เฉพาะเจาะจงนางลําดวล  จลุพันธุน์างลําดวล  จลุพันธุเ์ป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1015/2563

พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด 6*2.70 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

จํานวน 2 บอ่  โครงการหลวงปังคา่

142 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม30,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายประพันธุ ์ พอกนินายประพันธุ ์ พอกนิเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.5/2563

บอ่พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

143 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม206,800.00     - เฉพาะเจาะจงนายพเิศษ  เลห่ด์ี นายพเิศษ  เลห่ด์ี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.14/2563

ระบบสง่นําจํานวน 1,880 เมตร  วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

144 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่10,580.00       - เฉพาะเจาะจง อูเ่บรคซปุเปอร์ อูเ่บรคซปุเปอร์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1130/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กท-4333 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

145 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม176,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายศภุชยั  ปันอนิทร์นายศภุชยั  ปันอนิทร์เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.6/2563

ระบบสง่นํา จํานวน 1,600 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

146 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม96,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายสมเดช  ใสเอย้นายสมเดช  ใสเอย้เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.15/2563

ระบบกระจายนํา จํานวน 960 เมตร  วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

147 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื38,658.00       - เฉพาะเจาะจงบจก.สตารโ์ปรเจค บจก.สตารโ์ปรเจค เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1013/2563

ประจําเดอืน มถินุายน 2563 -  ฝ่าย 1    - เชยีงใหม ่2    - เชยีงใหม ่2 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 
2563

148 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ181,760.00     - เฉพาะเจาะจงนายวัฒนา  ผามลู นายวัฒนา  ผามลู เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.2/2563



กระจายนํา จํานวน 1,136 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงแมล่านอ้ย

149 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ109,760.00     - เฉพาะเจาะจงนายประพันธุ ์ พอกนินายประพันธุ ์ พอกนิเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1014/2563

กระจายนํา จํานวน 686 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงปังคา่

150 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม114,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายสชุาต ิ กาวติา นายสชุาต ิ กาวติา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.7/2563

ระบบกระจายนํา จํานวน 1,140 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

 โครงการหลวงมอ่นเงาะ

151 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว139,725.00     - เฉพาะเจาะจง นายนพินธ ์ นายนพินธ ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.1/2563

และวางทอ่สง่นํา จํานวน 621 เมตร เจรญิเมอืง เจรญิเมอืง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงแมล่านอ้ย

152 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วของ130,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายธนโชต ิ ธงนาคนายธนโชต ิ ธงนาคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี983/2563

นํา งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงผาตงั จํานวน 10 จดุ

153 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วของ50,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายกติตพัิฒน ์ นายกติตพัิฒน ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี865/2563

นํา งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา กลมไล กลมไล วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 2 จดุ

154 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วของ50,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายจันทรท์พิย ์ นายจันทรท์พิย ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี864/2563

นํา งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา ศรวีชิยั ศรวีชิยั วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 2 จดุ

155 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วของ50,000.00       - เฉพาะเจาะจงน.ส.จรีานันท ์ จะลาน.ส.จรีานันท ์ จะลาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี865.1/2563

นํา งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 2 จดุ

156 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วของ121,500.00     - เฉพาะเจาะจงนายนนท ์ อนิตุน่ นายนนท ์ อนิตุน่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี867/2563

นํา งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ 



157 คา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารชะลอความเร็วของ120,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายนกิร  นายนกิร  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี866/2563

นํา งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา มงคลเจรญิเชาว์ มงคลเจรญิเชาว์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงเลอตอ  จํานวน 8 จดุ

158 คา่ซอืวัสดงุานบา้นงานครัว 31,420.00       - เฉพาะเจาะจงรา้นนอเทอร ์เซล รา้นนอเทอร ์เซล เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1081/2563

จํานวน 4 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 ม.ิย. 
2563

159 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย378,000.00     - เฉพาะเจาะจงน.ส.สพุรรณษา อัธยาน.ส.สพุรรณษา อัธยาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1185/2563

พันธุ ์เพอืนําไปปลกูในพนืทจัีดระบบอนุรักษ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563

ดนิและนํา

160 คา่จา้งเหมาขดุหลมุและปลกูพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้294,250.00     - เฉพาะเจาะจงนายศรัณยพ์จน ์ นายศรัณยพ์จน ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1033/2563

หลมุเพอืปลกูหญา้แฝกในพนืทจัีดระบบอนุรักษ์ แกว้หลา้ แกว้หลา้ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563

ดนิและนํา

161 คา่ซอืวัสดสํุานักงาน 13,094.00       - เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1159.2/2563

จํานวน 11 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ค. 
2563

162 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอร์ 36,280.00       - เฉพาะเจาะจงบรษัิท เชยีงใหม ่ บรษัิท เชยีงใหม ่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1155/2563

หมายเลขเครอืง D3B45V29977 มหกจิ(2010) จํากดัมหกจิ(2010) จํากดัวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

163 คา่จา้งเหมาขดุหลมุและปลกูพรอ้มใสปุ่๋ ยรอง339,350.00     - เฉพาะเจาะจง นายสมเกยีรต ิ นายสมเกยีรต ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1034/2563

กน้หลมุเพอืปลกูหญา้แฝกในพนืทจัีดระบบ  เชยีงคํา  เชยีงคํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563

อนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงหว้ยนํารนิ

164 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง  27,910.00       - เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเดยี บจก.ไอเดยี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1151.1/2563

จํานวน 3 รายการ เฟอรน์เิจอร ์เชยีงใหม่เฟอรน์เิจอร ์เชยีงใหมว่งเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 ก.ค. 
2563

165 คา่จา้งเหมาขดุหลมุปลกูพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้หลมุ179,300.00     - เฉพาะเจาะจง นายบญุเสาร ์ นายบญุเสาร ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1035/2563

เพอืปลกูหญา้แฝกในพนืทจัีดระบบอนุรักษ์ดนิ สมบรณ์ู สมบรณ์ู วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563

และนํา สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์

166 คา่ซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์เพอืใชใ้นการจัดพมิพ์14,230.00       - เฉพาะเจาะจงรา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1157.1/2563



เอกสาร แบบฟอรม์ตา่งๆ ใชก้บังาน โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 ก.ค. 
2563

ONE STOP SERVICE จํานวน 6 รายการ

167 คา่วัสดกุารเกษตร (ปุ๋ ยคอก) 368,344.00     - เฉพาะเจาะจงกฤตเพอืนเกษตร กฤตเพอืนเกษตร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1154/2563

จํานวน 1 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

168 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื98,775.20       - เฉพาะเจาะจงกฤตเพอืนเกษตร กฤตเพอืนเกษตร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1159/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  เพมิเตมิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

169 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง พรอ้มขนสง่ 99,800.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.มุง่เกษม หจก.มุง่เกษม เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1131/2563

จํานวน 3 รายการ มกิซค์อนกรตี มกิซค์อนกรตี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

170 คา่จา้งเหมาขดุคันดนิเบนนํา 99,790.00       - เฉพาะเจาะจงนายสคํุา  ครีภีวูดลนายสคํุา  ครีภีวูดล เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี898/2563

งานกอ่สรา้งระบบอนุรักษ์ดนิและนํา  วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ม.ิย. 
2563

โครงการหลวงขนุแปะ จํานวน 587 เมตร

171 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้ง140,000.00     - เฉพาะเจาะจง นางจันทรฟ์อง  นางจันทรฟ์อง  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.3/2563

บอ่พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่ เรอืนทพิย์ เรอืนทพิย์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงแมล่านอ้ย

172 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม30,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายวรวัฒน ์ ถาชนืนายวรวัฒน ์ ถาชนืเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.11/2563

บอ่พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

173 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม112,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายอัศวดสิ  ศริติันนายอัศวดสิ  ศริติัน เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.10/2563

ระบบกระจายนํา จํานวน 1,120 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

174 คา่จา้งเหมาปรับพนืทแีละกอ่สรา้งฝายทดนํา155,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายอาด  ไชยลังกานายอาด  ไชยลังกาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962/2563

คอนกรตีเสรมิเหล็ก โครงการหลวงแมล่านอ้ย วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

175 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภัุณฑย์านพาหนะและ14,630.00       - เฉพาะเจาะจง กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1211/2563

ขนสง่รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน บพ-6887ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563



176 คา่จา้งเหมาปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนวและ258,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายนพินธ ์ นายนพินธ ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1013/2563

วางทอ่สง่นํา จํานวน 1,032 เมตร เจรญิเมอืง เจรญิเมอืง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงปังคา่

177 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม65,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายวรีพงษ์  นายวรีพงษ์  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.12/2563

ฝายทดนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 แหง่ จันทรส์วา่ง จันทรส์วา่ง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

178 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่13,860.00       - เฉพาะเจาะจงบรษัิท เชยีงใหม ่ บรษัิท เชยีงใหม ่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1214/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน 81-9524ชม มหกจิ(2010) จํากดัมหกจิ(2010) จํากดัวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563

179 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่24,100.00       - เฉพาะเจาะจงบรษัิท เชยีงใหม ่ บรษัิท เชยีงใหม ่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1213/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน 81-9499ชม มหกจิ(2010) จํากดัมหกจิ(2010) จํากดัวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563

180 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมแทรกเตอรต์นีตะขาบ98,215.00       - เฉพาะเจาะจงบรษัิท เชยีงใหม ่ บรษัิท เชยีงใหม ่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1188/2563

D4E9CB หมายเลขเครอืง 00124 มหกจิ(2010) จํากดัมหกจิ(2010) จํากดัวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563

181 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมรถขดุตนีตะขาบ9,355.00         - เฉพาะเจาะจงบรษัิท เชยีงใหม ่ บรษัิท เชยีงใหม ่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1171/2563

หมายเลขเครอืง 76003167 มหกจิ(2010) จํากดัมหกจิ(2010) จํากดัวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 ก.ค. 
2563

182 คา่จา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยเครอืง10,500.00       - เฉพาะเจาะจงหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1129/2563

จักรกล จํานวน 2 คัน ทรานสปอรต์(2004)ทรานสปอรต์(2004 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

183 คา่จา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยเครอืง73,000.00       - เฉพาะเจาะจงหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1152/2563

จักรกล จํานวน 2 คัน ทรานสปอรต์(2004)ทรานสปอรต์(2004 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ก.ค. 
2563

184 คา่จา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยรถ42,000.00       - เฉพาะเจาะจงหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1151/2563

เกรดเดอร ์Liugong หมายเลขทะเบยีน   ทรานสปอรต์(2004)ทรานสปอรต์(2004 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

คต-7095 ชม จํานวน 1 เทยีว

185 คา่จา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยรถบดอัดสัน50,000.00       - เฉพาะเจาะจงหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1143/2563

สะเทอืน Liugong หมายเลขทะเบยีน ทรานสปอรต์(2004)ทรานสปอรต์(2004 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ค. 
2563



ถข-578 ชม

186 คา่จา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยรถเกรดเดอร์45,000.00       - เฉพาะเจาะจงหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1144/2563

CAT140-G3306-8TD ทรานสปอรต์(2004)ทรานสปอรต์(2004 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ค. 
2563

187 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์75,000.00       - เฉพาะเจาะจง อูย่งยทุธ บรกิาร อูย่งยทุธ บรกิาร เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1191/2563

หมายเลขทะเบยีน 5ท-7506 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 ก.ค. 
2563

188 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม65,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายประยทุธ นายประยทุธ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.4/2563

ฝายทดนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 แหง่ สบืเจรญิ สบืเจรญิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

189 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม145,200.00     - เฉพาะเจาะจง นายประยทุธ นายประยทุธ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.9/2563

ระบบสง่นํา จํานวน 1,320 เมตร สบืเจรญิ สบืเจรญิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

190 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม30,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายวรัิช  ธรรมราช นายวรัิช  ธรรมราช เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.13/2563

บอ่พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 บอ่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

โครงการหลวงมอ่นเงาะ

191 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม65,000.00       - เฉพาะเจาะจง นางวรัณตพั์ช  นางวรัณตพั์ช  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี962.8/2563

ฝายทดนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 แหง่ จะตเุทน จะตเุทน วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

 โครงการหลวงมอ่นเงาะ

192 คา่จา้งซอ่มแซมรถเกรดเดอร ์ 13,925.00       - เฉพาะเจาะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1170/2563

 3306-8TD หมายเลขเครอืง 03891 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 ก.ค. 
2563

193 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื93,623.00       - เฉพาะเจาะจงบจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1132/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  - ฝ่าย 4 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

194 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์8,990.00         - เฉพาะเจาะจง อูส่มบรณ์ู อูส่มบรณ์ู เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1231/2563

หมายเลขทะเบยีน งพ-9340 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ส.ค. 
2563

195 คา่วัสดกุารเกษตร (กลา้ไม ้จํานวน1,784,765.68  - เฉพาะเจาะจง หจก.เชยีงใหม่ หจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งสัญญา เลขท ี20/2563



จํานวน 77,836 กลา้) พรอ้มขนสง่ ลมิศักดากลุ ลมิศักดากลุ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ค. 
2563

196 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย67,650.00       - เฉพาะเจาะจงนายธรีภัทร  ชยัเสนานายธรีภัทร  ชยัเสนาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1241/2563

พันธุ ์เพอืนําไปปลกูในพนืทจัีดระบบอนุรักษ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

ดนิและนํา 

197 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมอาคารสํานักงาน40,000.00       - เฉพาะเจาะจงน.ส.ทองสขุ  ศรลีอ้มน.ส.ทองสขุ  ศรลีอ้มเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1168/2563

จํานวน 1 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ก.ค. 
2563

198 คา่ซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์เพอืใชใ้นการจัดพมิพ์29,120.00       - เฉพาะเจาะจงรา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี780/2563

เอกสารในการจัดทําใบสัคัญและเอกสารเบกิ โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 พ.ค. 
2563

จา่ยตา่งๆ ของศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทดีนิ
โครงการหลวง

199 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภัุณฑค์อมพวิเตอร์5,300.00         - เฉพาะเจาะจงรา้นอซี ีคอมพ ์ไอท ีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอที เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1157.2/2563

รหสัครภัุณฑ ์7440-009-0657ศปล.#1 โซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลชูนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ก.ค. 
2563

200 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 6,633.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.มนตรี บจก.มนตรี เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1158.2/2563

จํานวน 6 รายการ แมชชนิทลูส์ แมชชนิทลูส์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ค. 
2563

201 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งบอ่280,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายทนิภัทร  วงษ์ใสนายทนิภัทร  วงษ์ใสเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1116/2563

พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 2 บอ่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์

202 คา่จา้งเหมาตกแตง่รอ่งระบายนําและไหลท่าง40,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายศภุชยั  ใจปัญญานายศภุชยั  ใจปัญญาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1292/2563

งานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ส.ค. 
2563

โครงการหลวงผาตงั ระยะทาง 5.000 กโิลเมตร

203 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครัูบนําขอบเขางานกอ่สรา้ง131,200.00     - เฉพาะเจาะจง นายสวัสด ิ นายสวัสด ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี948/2563

ระบบอนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงขนุแปะ พฤกษาเปลยีนทศิ พฤกษาเปลยีนทศิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ค. 
2563

จํานวน 164 ไร่

204 คา่เชา่เครอืงจักรกลและรถกระบะบรรทกุแบบ2,300,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.อัศวเดช หจก.อัศวเดช เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งสัญญา เลขท ี25/2563



ยกได ้พรอ้มพนักงานขับและวัสดนํุามัน การโยธา การโยธา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ส.ค. 
2563

เชอืเพลงิ จํานวน 3 รายการ

205 คา่จา้งเหมาวางทอ่ลอดและเรยียงหนิยาแนว37,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายอนุศักด ิ นายอนุศักด ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1251/2563

ทําหชูา้งทอ่ลอด งานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง ลอืชาสริศิักดิ ลอืชาสริศิักดิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ส.ค. 
2563

 โครงการหลวงผาตงั จํานวน 15 จดุ

206 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 7,000.00         - เฉพาะเจาะจงนางบณุณดา  เชยีงคํานางบณุณดา  เชยีงคําเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1186/2563

จํานวน 1 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563

207 คา่จา้งเหมาขดุหลมุปลกูและพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้290,400.00     - เฉพาะเจาะจงน.ส.สมบญุ เขยีวมลูน.ส.สมบญุ เขยีวมลูเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1093/2563

เพอืปกูหญา้แฝกระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563

ศนูยพั์ฒนาทดีนิโครงการหลวงผาตงั

208 คา่จา้งเหมาขดุหลมุปลกูและพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้299,200.00     - เฉพาะเจาะจงนายอนิสอน เสวันตุน่นายอนิสอน เสวันตุน่เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1095/2563

เพอืปกูหญา้แฝกระบบอนุรักษ์ดนิและนํา วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563

ศนูยพั์ฒนาทดีนิโครงการหลวงหนองเขยีว

209 คา่จา้งเหมารถบรรทกุเพอืขนยา้ยเครอืงจักรกล30,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายประพันธ ์ อนิศรนีายประพันธ ์ อนิศรเีป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1313/2563

จํานวน 2 คัน วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563

210 คา่จา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยเครอืง60,000.00       - เฉพาะเจาะจงหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1261/2563

จักรกล จํานวน 2 คัน ทรานสปอรต์(2004)ทรานสปอรต์(2004 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563

211 คา่จา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยเครอืง96,000.00       - เฉพาะเจาะจงหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคหจก. เชยีงใหม ่พ.ีเคเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1189/2563

จักรกล จํานวน 2 คัน ทรานสปอรต์(2004)ทรานสปอรต์(2004 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี24 ก.ค. 
2563

212 คา่จา้งเหมาแผว้ถางพนืทงีานกอ่สรา้งระบบ65,400.00       - เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  นายกฤษฎา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี950/2563

อนุรักษ์ดนิและนํา โครงการหลวงขนุแปะ สมศักดศิรกีลุ สมศักดศิรกีลุ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ค. 
2563

จํานวน 109 ไร่

213 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื38,906.00       - เฉพาะเจาะจงบจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1134/2563

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563



214 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว375,980.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.ฉัตรภรณ์  น.ส.ฉัตรภรณ์  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1119/2563

และวางทอ่สง่นําจํานวน 1,709 เมตร กาบบัว กาบบัว วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

 โครงการหลวงปางอุง๋

215 คา่จา้งเหมาขดุหลมุและปลกูพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้182,600.00     - เฉพาะเจาะจง นายอนันต ์ คําธิ นายอนันต ์ คําธิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1133/2563

หลมุเพอืปลกูหญา้แฝกในระบบอนุรักษ์ดนิและ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

นํา  โครงการหลวงแกนอ้ย

216 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย148,350.00     - เฉพาะเจาะจงนายนมิติร  มลูละ นายนมิติร  มลูละ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1212/2563

พันธุ ์เพอืนําไปปลกูในพนืทจัีดระบบอนุรักษ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563

ดนิและนํา

217 คา่จา้งเหมาขดุหลมุปลกูและพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้224,950.00     - เฉพาะเจาะจงนายธาน ี  ขันทะ นายธาน ี  ขันทะ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1111/2563

หลมุเพอืปลกูหญา้แฝกในพนืทจัีดระบบอนุรักษ์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ส.ค. 
2563

ดนิและนํา โครงการหลวงขนุแปะ

218 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม65,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายวรวัฒน ์ ถาชนืนายวรวัฒน ์ ถาชนืเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1124/2563

ฝายทดนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 1 แหง่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์

219 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งฝาย55,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายสัมพรรณ  นายสัมพรรณ  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1113/2563

เกเบยีน สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์ เออืกศุลสมบรณ์ู เออืกศุลสมบรณ์ู วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

220 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว272,460.00     - เฉพาะเจาะจง นายสัมพรรณ  นายสัมพรรณ  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1114/2563

และวางทอ่สง่นํา สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์ เออืกศุลสมบรณ์ู เออืกศุลสมบรณ์ู วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

221 คา่จา้งเหมาปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนวและ396,000.00     - เฉพาะเจาะจงน.ส.อัญชล ี ใจนวลน.ส.อัญชล ี ใจนวลเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1121/2563

วางทอ่สง่นํา จํานวน 1,800 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

โครงการหลวงปางอุง๋

222 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งฝาย55,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายอาด  ไชยลังกานายอาด  ไชยลังกาเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1128/2563

เกเบยีน จํานวน 1 แหง่ โครงการหลวงปางอุง๋ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563



223 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ384,780.00     - เฉพาะเจาะจงนายฐาปนา  ยะทา นายฐาปนา  ยะทา เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1115/2563

กระจายนํา จํานวน 3,498 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์

224 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม304,000.00     - เฉพาะเจาะจง นางจันทรฟ์อง  นางจันทรฟ์อง  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1117/2563

ระบบสง่นํา  สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์ เรอืนทพิย์ เรอืนทพิย์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

จํานวน 1,900 เมตร

225 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว429,000.00     - เฉพาะเจาะจง นางจติรตรา  นางจติรตรา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1122/2563

และวางทอ่สง่นํา จํานวน 1,950 เมตร  วัจนะรัตน์ วัจนะรัตน์ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

โครงการหลวงปางอุง๋

226 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทสีอ่งกลอ้งวางแนว418,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายณัฐพล  ปารมธีงนายณัฐพล  ปารมธีงเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1120/2563

และวางทอ่สง่นํา จํานวน 1,900 เมตร  วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

โครงการหลวงปางอุง๋

227 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม184,680.00     - เฉพาะเจาะจง นางวรัณตพั์ช  นางวรัณตพั์ช  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1129/2563

ระบบกระจายนํา จํานวน 1,368 เมตร จะตเุทน จะตเุทน วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์

228 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ9,200.00         - เฉพาะเจาะจง รา้นยทุธแอร์ รา้นยทุธแอร์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1242/2563

จํานวน 2 รายการ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

229 คา่จา้งเหมาวางทอ่ลอดและเรยีงหนิยาแนวทํา50,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายภเูบศ  มลูมัง นายภเูบศ  มลูมัง เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1154/2563

หชูา้งทอ่ลอด งานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ส.ค. 
2563

โครงการหลวงหว้ยนําขุน่ จํานวน 20 จดุ

230 คา่จา้งเหมาขดุกลมุ ใสปุ่๋ ยและปลกูไมผ้ล60,214.00       - เฉพาะเจาะจงนายสวุัฒน ์ จันเขยีวนายสวุัฒน ์ จันเขยีวเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1146/2563

โครงการหลวงแกนอ้ย จํานวน 3,542 หลมุ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ส.ค. 
2563

231 คา่จา้งซอ่มแซมรถเกรดเดอร ์ 41,300.00       - เฉพาะเจาะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1233/2563

 3306-8TD หมายเลขเครอืง 03891 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ส.ค. 
2563

232 คา่ซอืวัสดกุอ่สรา้ง 26,770.00       - เฉพาะเจาะจง รา้นโอภาส รา้นโอภาส เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1321/2563



จํานวน 4 รายการ หลักเสาเข็ม หลักเสาเข็ม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 ส.ค. 
2563

233 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื138,686.00     - เฉพาะเจาะจงบจก.แมโ่จอ้อยล์ บจก.แมโ่จอ้อยล์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1232/2563

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ส.ค. 
2563

234 คา่จา้งเหมาแผว้ถางเก็บเศษวัสดแุละซอ่มแซม30,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายประสทิธ ิ นายประสทิธ ิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1118/2563

บอ่พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก สถานเีกษตร จันทรพ์รหม จันทรพ์รหม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

หลวงอนิทนนท ์ขนาด 6*2*2.70 เมตร  

235 คา่จา้งเหมาขดุหลมุและปลกูพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้66,000.00       - เฉพาะเจาะจงนายวทิยา  จน๊ิะกาลนายวทิยา  จน๊ิะกาลเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1291/2563

หลมุเพอืปลกูหญา้แฝกในระบบอนุรักษ์ดนิและ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ส.ค. 
2563

นํา โครงการหลวงแมแ่พะ

236 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะรถยนต4์9,860.00       - เฉพาะเจาะจงนายวทิยา  จน๊ิะกาลนายวทิยา  จน๊ิะกาลเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังจา้ง เลขท ี1311/2563

หมายเลขทะเบยีน ผค 6193 ชม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563

237 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหลอ่ลนื28,713.90       - เฉพาะเจาะจงบจก.สตารโ์ปรเจค-บจก.สตารโ์ปรเจค-เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1111/2563

ประจําเดอืนกรกฎาคม 2563 - ฝ่าย 2 เชยีงใหม ่2 เชยีงใหม ่2 วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ค. 
2563

238 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ373,100.00     - เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต ์ นายสงกรานต ์ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1125/2563

กระจายนําจํานวน 2,132 มตร บญุสม บญุสม วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

 โครงการหลวงปางอุง๋

239 คา่จา้งเหมาขดุหลมุ ใสปุ่๋ ยและปลกูไมผ้ล230,758.00     - เฉพาะเจาะจงน.ส.วลิาสนิ ี ตาสขุน.ส.วลิาสนิ ี ตาสขุเป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1155/2563

จํานวน 13,574 หลมุ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 ส.ค. 
2563

240 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละวางทอ่ระบบ350,000.00     - เฉพาะเจาะจงน.ส.พมิพ ์ อดุมสมน.ส.พมิพ ์ อดุมสม เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1126/2563

กระจายนํา จํานวน 2,000 เมตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

โครงการหลวงปางอุง๋

241 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครัูบนําขอบเขางานกอ่สรา้ง108,800.00     - เฉพาะเจาะจงนายสคํุา  ครีภีวูดลนายสคํุา  ครีภีวูดล เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี949/2563

ระบบอนุรักษ์ดนิ  จํานวน 136 ไร่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ค. 
2563



242 คา่จา้งเหมาตกแตง่รอ่งระบายนําและไหลท่าง89,072.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.กนษิฐา  น.ส.กนษิฐา  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1208/2563

งานกอ่สรา้งเสน้ทางลําเลยีง โครงการ สวุรรณเนตร สวุรรณเนตร วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563

หว้ยนําขุน่ ระยะทาง 11.134 กโิลเมตร

243 คา่ซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์ 8,400.00         - เฉพาะเจาะจงรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทรีา้นอซี ีคอมพ ์ไอทเีป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งใบสังซอื เลขท ี1312/2563

จํานวน 4 รายการ โซลชูนั ซซีทีวีี โซลชูนั ซซีทีวีี วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563

244 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งบอ่280,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.นรมน  น.ส.นรมน  เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1127/2563

พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 2 บอ่ โฉมจังหวัด โฉมจังหวัด วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

โครงการหลวงปางอุง๋

245 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรับพนืทแีละกอ่สรา้งบอ่280,000.00     - เฉพาะเจาะจงนายวัฒนา  ผามลู นายวัฒนา  ผามลู เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1123/2563

พักนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน 2 บอ่ วงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

โครงการหลวงปางอุง๋

246 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมปรับปรงุอาคารสํานักงาน354,159.30     - เฉพาะเจาะจงหจก.ฉัตรชยัเอ็นจิ หจก.ฉัตรชยัเอ็นจิ เป็นพัสดทุัวไป ซอื/จา้งสัญญา เลขท ี24/2563

จํานวน 1 งาน เนยีรงิ แอนด ์เซอรว์สิเนยีรงิ แอนด ์เซอรว์สิวงเงนิไมเ่กนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 ก.ค. 
2563


