


1 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื1,474.56      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1133/2563ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563 เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ค. 
2563

2 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน กรกฎาคม209.99         - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 (0-5312-1173) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

3 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน กรกฎาคม107.00         - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 (0-5312-1368) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

4 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน กรกฎาคม107.00         - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

(0-5312-1168) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

5 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน กรกฎาคม119.95         - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 (0-5312-1168) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

6 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน กรกฎาคม117.00         - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 (0-5389-0098) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

7 คา่จัดซอืวัสดกุารเกษตร 600.00         - เฉพาะเจ
าะจง ศริกิารคา้ ศริกิารคา้ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1336/2563จํานวน 8 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ส.ค. 
2563

8 คา่จัดซอืวัสดกุ่อสรา้ง 280.00         - เฉพาะเจ
าะจง รา้นนําผงึผา้ม่าน รา้นนําผงึผา้ม่าน เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 1 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

9 คา่จัดซอืพระบรมฉายาลักษณ์ 1,300.00      - เฉพาะเจ
าะจง โอ๋โปรเตอร์ โอ๋โปรเตอร์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

เจา้สริกิติต'ิพระบรมราชนินีาถ พระบรมราช วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง
ชนนพีนัปีหลวง พรอ้มกรอบ

10 คา่จา้งซอ่มแซมเครอืงพมิพ ์ 1,869.60      - เฉพาะเจ
าะจง รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

11 คา่ซอืวัสดสํุานักงาน 1,060.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มท ี หสม.เอ็มท ี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 7 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

12 คา่ใชจ้่ายในการจัดทําประกันภัย 967.28         - เฉพาะเจ
าะจงบจก.สหมงคลประกันภัยบจก.สหมงคลประกันภัยเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ทะเบยีน บค-6756 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

13 คา่ไฟฟ้า ประจําเดอืนสงิหาคม 334.10         - เฉพาะเจ
าะจง การไฟฟ้า ฯ การไฟฟ้า ฯ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 - อ่างขาง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื

 
ราคา

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน กนัยายน  2563
หนว่ยงาน ศนูยป์ฏบิตักิารพฒันาทดีนิโครงการหลวง สาํนกังานพฒันาทดีนิเขต 6

ลําดบั งาน/จดัซอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีะ
ซอืหรอืจา้ง วธิซีอื/จา้งผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดร้บัการ

คดัเลอืกและ
เหตุผลการ

คดัเลอืกโดยสรุป



14 คา่จัดซอืวัสดสํุานักงาน 100.00         - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มท ี หสม.เอ็มท ี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 1 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

15 คา่จัดซอืนํา 1,040.00      - เฉพาะเจ
าะจง นําดมืดวิดรอป นําดมืดวิดรอป เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

16 คา่จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครวั 916.00         - เฉพาะเจ
าะจง บจก.สยามแม็คโครบจก.สยามแม็คโครเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

 จํานวน 4 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

17 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื14,745.60    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1113/2563ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563 เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ค. 
2563

18 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื5,114.88      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1114/2563ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563 เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ค. 
2563

19 คา่ซอืวัสดไุฟฟ้า 1,320.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1157.7/2563จํานวน 1 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ก.ค. 
2563

20 คา่ซอืวัสดสํุานักงาน 1,000.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1157.5/2563จํานวน 1 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ก.ค. 
2563

21 คา่ซอืวัสดกุ่อสรา้ง 780.00         - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1157.6/2563จํานวน 1 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ก.ค. 
2563

22 คา่จัดซอืวัสดไุฟฟ้า 95.00           - เฉพาะเจ
าะจง รา้นวฑิูรยก์ารไฟฟ้ารา้นวฑิูรยก์ารไฟฟ้าเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 2 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

23 คา่จัดจา้งสง่เอกสารทางไปรษณีย์ 329.60         - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ไปรษณียไ์ทยบจก.ไปรษณียไ์ทยเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

24 คา่ไฟฟ้า 983.38         - เฉพาะเจ
าะจง การไฟฟ้าฯ การไฟฟ้าฯ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

25 คา่จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ 1,502.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1159.3/2563จํานวน 2 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ค. 
2563

26 คา่จา้งเหมาสบูสงิปฏกิูล 5,000.00      - เฉพาะเจ
าะจง 'ศกัดสิทิธบิรกิาร 'ศกัดสิทิธบิรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 1 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

27 คา่จัดซอืวัสดกุ่อสรา้ง 1,207.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1400.1/2563จํานวน 3 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 
2563



28 คา่จัดซอืวัสดกุ่อสรา้ง 65.00           - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1155.1/2563จํานวน 1 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

29 คา่จัดซอืวัสดสํุานักงาน 3,108.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1155.2/2563จํานวน 9 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

30 คา่จัดซอืวัสดคุรภุัณฑย์านพาหนะรถแทรกเตอร์3,300.95      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.สรสทิธิ บจก.สรสทิธิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1339/2563ตนีตะขาบ D31 A-16 ซพัพลาย ซพัพลาย วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ส.ค. 
2563หมายเลขเครอืง 4D1052-67948

31 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอร์ 4,922.00      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ยนตต์ระการบจก.ยนตต์ระการเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1392/2563ทะเบยีน ตค-7196ชม เครอืงจักรกล เครอืงจักรกล วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ย. 
2563

32 คา่จา้งซอ่มแซมรถบดอัดสนัสะเทอืน2,461.00      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ยนตต์ระการบจก.ยนตต์ระการเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1393/2563หมายเลขทะเบยีน ถข-578ชม เครอืงจักรกล เครอืงจักรกล วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ย. 
2563

33 คา่จา้งเหมาสบูสงิปฎกิูล 2,500.00      - เฉพาะเจ
าะจง รา้นศกัดสิทิธิ รา้นศกัดสิทิธิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 

จํานวน 1 รายการ บรกิาร บรกิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

34 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื1,352.40      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1204/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ส.ค. 
2563

35 คา่จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครวั 4,440.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอืเลขท ี

1155.4/2563จํานวน 2 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

36 คา่จา้งเหมาขดุหลุม ใสปุ่๋ ยและปลูกไมผ้ล121,924.00  - เฉพาะเจ
าะจง นางรุง่อรณุ  นางรุง่อรณุ  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1147/2563ท ีสถานเีกษตรหลวงอนิทนนท ์จํานวน 326 ไร ่ แกว้สขุสรรค์ แกว้สขุสรรค์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ส.ค. 
2563จํานวน 7,172 หลุม

37 คา่จา้งเหมาขดุหลุม ใสปุ่๋ ยและปลูกไมผ้ล127,534.00  - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.ยูน ิ จะนู น.ส.ยูน ิ จะนู เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1145/2563ท ีงานก่อสรา้งระบบอนุรกัษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ส.ค. 
2563โครงการหลวงหว้ยนําขุน่

38 คา่จา้งเหมาขดุหลุม ใสปุ่๋ ยและปลูกไมผ้ล139,502.00  - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.จรีานันท ์ จะลา.ส.จรีานันท ์ จะลาเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1143.1/2563ท ีงานก่อสรา้งระบบอนุรกัษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ส.ค. 
2563โครงการหลวงเลอตอ จํานวน 8,206 หลุม

39 คา่จา้งเหมาขดุหลุม ใสปุ่๋ ยและปลูกไมผ้ล133,518.00  - เฉพาะเจ
าะจง นางดวงคํา  สนีวิงามนางดวงคํา  สนีวิงามเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1143/2563พนืท ีงานก่อสรา้งระบบอนุรกัษ์ดนิและนํา  วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ส.ค. 
2563โครงการหลวงเลอตอ

40 คา่จา้งเหมาขดุหลุม ใสปุ่๋ ยและปลูกไมผ้ล197,472.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายวสนัต ์ แซห่วา้นายวสนัต ์ แซห่วา้เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1146/2563พนืท ีงานก่อสรา้งระบบอนุรกัษ์ดนิและนํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 ส.ค. 
2563



โครงการหลวงผาตงั

41 คา่จา้งเหมาขดุหลุมและปลูกพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้213,400.00  - เฉพาะเจ
าะจง นางสมบรณ์ู  โรจนนลินางสมบรณ์ู  โรจนนลิเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1153/2563หลุมเพอืปลูกหญา้แฝกในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี7 ส.ค. 
2563ดนิและนํา โครงการหลวงวัดจันทร์

42 คา่จา้งเหมาขดุหลุมและปลูกพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้113,800.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายเกษม  นายเกษม  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1194/2563หลุมเพอืปลูกหญา้แฝกในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ จรสัพรธํารง จรสัพรธํารง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563ดนิและนํา โครงการหลวงหว้ยนําขุน่

43 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงตดัหญา้ตดิทา้ยรถ9,450.00      - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1331/2563แทรกเตอร ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ส.ค. 
2563

44 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่75,580.00    - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1332/2563รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กท5น-6230 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ส.ค. 
2563

45 คา่จา้งเหมาปลูกหญา้แฝกลงถาดหลุม20,574.00    - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1337/2563จ่ายใหแ้ก่เกษตรกรทัวไป หน่วยงานราชการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ส.ค. 
2563และเอกชน

46 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษากลา้หญาแฝกใหเ้จรญิ25,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายเรยีง  ธงเหลอืงนายเรยีง  ธงเหลอืงเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

643/2563เตบิโตในแปลงขยายพนัธุ ์(แฝกเพอืแจกจ่าย) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563จํานวน 17 ไร ่ งวดท ี4

47 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย75,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายโสภณ  จันตานายโสภณ  จันตาเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1282/2563พนัธุ ์เพอืแจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรทัวไป วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ส.ค. 
2563หน่วยงานราชการ และเอกชน 

48 คา่จา้งเหมาขดุหลุมและปลูกพรอ้มใสปุ่๋ ยรองกน้46,750.00    - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.จรีานันท ์ จะลา.ส.จรีานันท ์ จะลาเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1281/2563หลุมเพอืปลูกหญา้แฝกในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ส.ค. 
2563ดนิและนํา โครงการหลวงเลอตอ

49 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายสนุา  อนิทะศรีนายสนุา  อนิทะศรเีป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

277/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

50 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายเกตไุซ  แกว้จุมปีนายเกตไุซ  แกว้จุมปีเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

288/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

51 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายสมชาย  เลาเสอนายสมชาย  เลาเสอเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

783/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี29 พ.ค. 
2563

52 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายพรเทพ  เกตมุณีนายพรเทพ  เกตมุณีเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

289/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563



53 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายอนิฝน  เออืงมณีนายอนิฝน  เออืงมณีเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

273/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

54 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง .ส.นันทพร  ศรวีชิยั.ส.นันทพร  ศรวีชิยัเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

286/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

55 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายเกษม  วงคเ์พ็ชร์นายเกษม  วงคเ์พ็ชร์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

290/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

56 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายสรุชยั  นายสรุชยั  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

275/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 เฟืองฟกูจิการ เฟืองฟกูจิการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

57 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายกัณต ์ จันทรามูลนายกัณต ์ จันทรามูลเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

287/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

58 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.สธุาสนิ ี น.ส.สธุาสนิ ี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

285/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 ฤทธธิรรมเสศิ ฤทธธิรรมเสศิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

59 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายสงิห ์ คําหลา้นายสงิห ์ คําหลา้เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

276/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

60 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายวรกร นายวรกร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

261/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4  เออืกุศลสมบรณ์ู เออืกุศลสมบรณ์ูวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

61 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายสทุัศน ์ นายสทุัศน ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

264/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4 เหลอืงอรา่ม เหลอืงอรา่ม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

62 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายทวิา  วงคห์ารนายทวิา  วงคห์ารเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

265/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

63 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจงนางฉัตรชนก  คําหนักนางฉัตรชนก  คําหนักเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

284/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 1 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

64 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายเกรยีงไกร  นายเกรยีงไกร  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

283/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 1 ธนันชยั ธนันชยั วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

65 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายเกรยีงไกร  นายเกรยีงไกร  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

283/2563ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563  ฝ่าย 1 ธนันชยั ธนันชยั วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

66 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายเกรยีงไกร  นายเกรยีงไกร  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

283/2563ประจําเดอืน มถินุายน 2563  ฝ่าย 1 ธนันชยั ธนันชยั วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563



67 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ9,550.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายชชัวาลย ์ นายชชัวาลย ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

263/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4 พมิพอ์ูป พมิพอ์ูป วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

68 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ9,550.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายฉัตรชยั  ชยัวงค์นายฉัตรชยั  ชยัวงค์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

272/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

69 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ9,550.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายชชูาต ิ นายชชูาต ิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

271/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4 ฤทธธิรรมเลศิ ฤทธธิรรมเลศิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

70 คา่จา้งเหมาตกแตง่ครูบันําขอบเขางานก่อสรา้ง87,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายกฤษฎา  นายกฤษฎา  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1232/2563ระบบอนุรกัษ์ดนิและนํา โครงการหลวงขนุแปะ สมศกัดศิรกีุล สมศกัดศิรกีุล วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ส.ค. 
2563จํานวน 109 ไร่

71 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย67,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง นางยุพนิ  ธงนาคนางยุพนิ  ธงนาคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1301/2563พนัธุ ์เพอืแจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรทัวไป วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 ส.ค. 
2563หน่วยงานราชการ และเอกชน 

72 คา่จา้งเหมาขดุแยกหญา้แฝกจากแปลงขยาย37,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายเรยีง  ธงเหลอืงนายเรยีง  ธงเหลอืงเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1340/2563พนัธุ ์เพอืแจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรทัวไป วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี21 ส.ค. 
2563หน่วยงานราชการ และเอกชน 

73 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื48,096.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

1112/2563ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563 - ฝ่าย 1 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ค. 
2563

74 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื97,302.82    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

1110/2563ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563 - ฝ่ายบรหิาร เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ค. 
2563

75 คา่ซอืวัสดกุ่อสรา้งและวัสดปุระปา27,016.00    - เฉพาะเจ
าะจง รา้นสจุติตพ์านชิ รา้นสจุติตพ์านชิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

874/2563จํานวน 35 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี26 พ.ค. 
2563

76 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์19,235.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1335/2563หมายเลขทะเบยีน 81-9499ชม มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ส.ค. 
2563

77 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะขาบ76,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1350/2563D4E9CB  หมายเลขเครอืง 00124 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 ส.ค. 
2563

78 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื100,000.00  - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

1100/2563ประจําเดอืน กรกฎาคม 2563 - ฝ่าย 3 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 ม.ิย. 
2563

79 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 19,491.00    - เฉพาะเจ
าะจง รา้นสจุติตพ์านชิ รา้นสจุติตพ์านชิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

764/2563จํานวน 13 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563

80 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์35,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1367/2563



หมายเลขทะเบยีน ช-4347ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 ส.ค. 
2563

81 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง .ส.กมลวรรณ  ขนัตี.ส.กมลวรรณ  ขนัตีเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

267/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 3 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

82 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายอุทติย ์ ดอกบวันายอุทติย ์ ดอกบวัเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

269/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 3 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

83 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายภานุเดช  บญุชูนายภานุเดช  บญุชูเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

268/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 3 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

84 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง นางนันทัชพร  นางนันทัชพร  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

282/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 2 ครองราษฎร์ ครองราษฎร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

85 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง .ส.อภริตา  จอมวงค์ส.อภริตา  จอมวงค์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

283/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

86 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายรชัพล  ฤทธศิรนายรชัพล  ฤทธศิรเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

252.1/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

87 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายอานนท ์ บญุกํานายอานนท ์ บญุกําเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

251.1/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

88 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.สกุัลยา  วชิยัน.ส.สกุัลยา  วชิยัเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

253/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

89 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ8,470.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายมงคล  นายมงคล  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

255/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 แกว้กาบคํา แกว้กาบคํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

90 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ9,550.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายสมชาย  นายสมชาย  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

274/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 แซแกหมอื แซแกหมอื วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

91 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง นางโรสรนิทร ์ นางโรสรนิทร ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

251/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 5 คําโอภาส คําโอภาส วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

92 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง นางอุบล  ฤทธศิรนางอุบล  ฤทธศิรเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

243/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

93 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายขจรศกัด ิ นายขจรศกัด ิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

242/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร สรุนิทร์ สรุนิทร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

94 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ12,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายศริ ิ ศริจิันทรช์นืนายศริ ิ ศริจิันทรช์นืเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

241/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563



95 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง ส.ปิยนันท ์ ขนุทองส.ปิยนันท ์ ขนุทองเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

381/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

96 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ6,700.00      - เฉพาะเจ
าะจง นางอังคณา  นางอังคณา  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

382/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร ดอกจันทร์ ดอกจันทร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

97 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ6,700.00      - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.จันทรฉ์าย  น.ส.จันทรฉ์าย  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

382.1/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร ปญุมา ปญุมา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

98 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ8,470.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายพสษิฐ ์ นายพสษิฐ ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

252/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร สวุรรณเจดิจติ สวุรรณเจดิจติ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

99 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงตดัหญา้7,160.00      - เฉพาะเจ
าะจง รา้นสจุติตพ์านชิ รา้นสจุติตพ์านชิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

765/2563รหัสครภุัณฑ ์3750-002-0761ศปล.#1 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 พ.ค. 
2563เครอืงตดัหญา้ Mitsubishi  รหัสครภุัณฑ ์

 3750-002-0761ศปล.#3  จํานวน 2 รายการ

100 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑย์านพาหนะและ39,776.00    - เฉพาะเจ
าะจง กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1218/2563ขนสง่รถยนต ์ หมายเลขทะเบยีน ภ-6185 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท3ี1 ก.ค. 
2563

101 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,800.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายจริชยั  ปีกวงศืนายจริชยั  ปีกวงศเืป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

017/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

102 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,800.00    - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.นลิาวัลย ์ น.ส.นลิาวัลย ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

016/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายวางแผน พะวงศร์ตัน์ พะวงศร์ตัน์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

103 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง .ส.วราภรณ์  ปัญญาส.วราภรณ์  ปัญญาเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

254.1/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

104 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.ณัฐรนิทรภ์รณ์  .ส.ณัฐรนิทรภ์รณ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

255.1/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 2 ฝันกาศ ฝันกาศ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

105 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ11,200.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายสราวุธ  อุ่นใจนายสราวุธ  อุ่นใจเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

381/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

106 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ8,470.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายผดั  ชยักุย นายผดั  ชยักุย เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

246/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

107 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ8,470.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายประกอบ   นายประกอบ   เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

245/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร จันทอนธมิุก จันทอนธมิุก วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

108 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ8,470.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายถวลิ  นายถวลิ  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

244/2563



ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร ใจกลางดกุ ใจกลางดกุ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

109 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ6,200.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายประวนิ  นวลฝันนายประวนิ  นวลฝันเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

249/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

110 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ6,200.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายกรกต  พฒันกลมนายกรกต  พฒันกลมเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

248/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

111 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.ลลติา  น.ส.ลลติา  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

067/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายวางแผน ประแกกัน ประแกกัน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 ธ.ค. 
2562

112 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ8,500.00      - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.พลอย  อุดมสม.ส.พลอย  อุดมสมเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

020/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

113 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ9,550.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายเจษฎา  นายเจษฎา  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

019/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายวางแผน ดษุฎไีพรวัลย์ ดษุฎไีพรวัลย์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

114 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ9,550.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายปรชีา  บญุยงินายปรชีา  บญุยงิเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

018/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 
2562

115 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายธนวนิทร ์ ใจคํานายธนวนิทร ์ ใจคําเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

226/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายวางแผน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ม.ีค. 
2563

116 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ8,470.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายววิัฒน ์ นายววิัฒน ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

378/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4  อุตรเคยีนต์  อุตรเคยีนต์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 
2563

117 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ10,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายเกรยีงไกร  นายเกรยีงไกร  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

262/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4 ทนินา ทนินา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

118 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ8,470.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายวัชระ  ทศิลานายวัชระ  ทศิลาเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

254/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

119 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ8,470.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายเสารคํ์า  หบีทองนายเสารคํ์า  หบีทองเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

253.1/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่าย 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

120 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ6,200.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายอุ่นเรอืน  รกัดนีายอุ่นเรอืน  รกัดเีป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

250/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

121 คา่จา้งเหมาเอกชนปฏบิตังิานของทางราชการ6,200.00      - เฉพาะเจ
าะจง นายสพุตัร  กัณธวงค์นายสพุตัร  กัณธวงค์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

247/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563  ฝ่ายบรหิาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 
2563

122 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรบัพนืทแีละวางท่อระบบ130,240.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายพเิศษ  เลหด์นีายพเิศษ  เลหด์เีป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1206/2563กระจายนํา จํานวน 592 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563



โครงการหลวงเลอตอ

123 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรบัพนืทแีละวางท่อระบบ168,300.00  - เฉพาะเจ
าะจง นางวรณัตพ์ชั  นางวรณัตพ์ชั  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1203/2563กระจายนําจํานวน 765 เมตร จะตเุทน จะตเุทน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563โครงการหลวงเลอตอ

124 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรบัพนืทแีละก่อสรา้งบอ่พกั140,000.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายวรีพงษ์   นายวรีพงษ์   เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1207/2563นําคอนกรตีเสรมิ เหล็ก ขนาด 6*2.70 เมตร จันทรส์ว่าง จันทรส์ว่าง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563จํานวน 1 บอ่  โครงการหลวงเลอตอ

125 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรบัพนืทแีละก่อสรา้งบอ่280,000.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายทนิภัทร  วงษ์ใสนายทนิภัทร  วงษ์ใสเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1204/2563พกันําคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด 6*2.70 เมตร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563จํานวน 2 บอ่  โครงการหลวงเลอตอ

126 คา่จา้งเหมาแผว้ถางปรบัพนืทแีละก่อสรา้ง306,000.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายสชุาต ิ กาวติานายสชุาต ิ กาวติาเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี

1205/2563โรงเรอืนพลาสตกิ ขนาด 6/24/5.40 เมตร  วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563จํานวน 2 โรง  โครงการหลวงเลอตอ

127 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑย์านพาหนะและ23,050.00    - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1235/2563ขนสง่รถแทรกเตอรต์นีตะขาบ D3C วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ส.ค. 
2563หมายเลขเครอืง 7 YJ-01626

128 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑย์านพาหนะและ22,650.00    - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1236/2563ขนสง่รถแทรกเตอรต์นีตะขาบ D31A-16 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ส.ค. 
2563หมายเลขเครอืง 4D1052-67948

129 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑย์านพาหนะและ6,366.50      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.สรสทิธกิลการบจก.สรสทิธกิลการเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัจา้ง เลขท ี

1381/2563ขนสง่รถแทรกเตอรต์นีตะขาบ D3C เชยีงใหม่ เชยีงใหม่ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ส.ค. 
2563หมายเลขเครอืง 7 YJ-01626

130 คา่จัดซอืวัสดสํุานักงาน 6,342.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี

1243/2563จํานวน 8 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี5 ส.ค. 
2563

131 คา่จัดซอืวัสดสํุานักงาน 8,085.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1157.4/2563

จํานวน 19 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ก.ค. 
2563

132 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก235,400.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายยงค ์ แซวหลนีายยงค ์ แซวหลเีป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1360/2563

แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี26 ส.ค. 
2563และนํา  โครงการหลวงปางอุ๋ง

133 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑย์านพาหนะและ9,560.00      - เฉพาะเจ
าะจง กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1234/2563

ขนสง่รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน ช-4348ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ส.ค. 
2563



134 คา่จา้งเหมาขดุหลุมใสปุ่๋ ยและปลูกไมผ้ล200,090.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายสชุาต ิ นายสชุาต ิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1209/2563

โครงการหลวงปางอุ๋ง จํานวน 11,770 หลุม นยิมไพรพนา นยิมไพรพนา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563

135 คา่จา้งเหมาขดุหลุมใสปุ่๋ ยและปลูกไมผ้ล112,200.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายสวัสด ิ นายสวัสด ิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งขอ้ตกลง เลขท ี1148/2563

โครงการหลวงขนุแปะ จํานวน 6,600 หลุม พฤกษาเปลยีนทศิพฤกษาเปลยีนทศิวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ส.ค. 
2563

136 คา่จา้งซอ่มแซมรถขดุตนีตะขาบ17,120.00    - เฉพาะเจ
าะจง หจก.เอสท.ี หจก.เอสท.ี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1334/2563

หมายเลขเครอืง 76003167  มอเตอร ์2557 มอเตอร ์2557 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี19 ส.ค. 
2563รหัสครภุัณฑ ์3805-005-0159ศปล.#1

137 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื123,171.00  - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจ ้ บจก.แม่โจ ้ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1323/2563

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 เพมิเตมิ - ฝ่าย 5 ออยล ์เซอรว์สิ ออยล ์เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 ส.ค. 
2563

138 คา่ซอืวัสดสํุานักงาน 5,288.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1202/2563

จํานวน 10 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 ก.ค. 
2563

139 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่43,644.00    - เฉพาะเจ
าะจง รา้นยงิเจรญิยนต์ รา้นยงิเจรญิยนต์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1369/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน บค-9349ชม แอโฟวลี 2 แอโฟวลี 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 ส.ค. 
2563

140 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่43,144.00    - เฉพาะเจ
าะจง รา้นยงิเจรญิยนต์ รา้นยงิเจรญิยนต์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1368/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน 5ท-7502ชม แอโฟวลี 2 แอโฟวลี 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 ส.ค. 
2563

141 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่103,864.00  - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1293/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน บค-6756ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ส.ค. 
2563

142 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื22,044.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยล ์บจก.แม่โจอ้อยล ์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1237/2563

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 - ฝ่าย 1 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 ส.ค. 
2563

143 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่75,406.00    - เฉพาะเจ
าะจง รา้นยงิเจรญิยนต์ รา้นยงิเจรญิยนต์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1365/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กย-6235ชม แอโฟวลี 2 แอโฟวลี 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28ส.ค. 
2563

144 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมรถแทรกเตอร์89,220.00    - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1338/2563

หมายเลขเครอืง JD-2800-01001-002367 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ส.ค. 
2563

145 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่19,700.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1359/2563

รถบรรทุก หมายเลขทะเบยีน กท5น-6230ชม เวยีงพงิคก์ารยางเวยีงพงิคก์ารยางวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี26 ส.ค. 
2563

146 คา่จา้งถา่ยพมิพเ์ขยีว 20,775.00    - เฉพาะเจ
าะจง หจก.จรสัธรุกจิ หจก.จรสัธรุกจิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1370/2563

จํานวน 1 รายการ การพมิพ์ การพมิพ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 ส.ค. 
2563

147 คา่จา้งซอ่มแซม Plotter:HP Designjet 5,300.00      - เฉพาะเจ
าะจง รา้นโปร รา้นโปร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1397/2563

หมายเลขครภุัณฑ ์7440-009-0542ศปล.#2 พรนิเตอร ์แคร์ พรนิเตอร ์แคร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 ส.ค. 
2563



148 คา่จัดซอืวัสดสํุานักงาน 7,600.00      - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1157.3/2563

จํานวน 23 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ก.ค. 
2563

149 คา่ซอืวัสดงุานบา้นงานครวั 27,080.00    - เฉพาะเจ
าะจง รา้นมงคลทรพัย์ รา้นมงคลทรพัย์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1219/2563

จํานวน 9 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563

150 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื24,713.51    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยล ์บจก.แม่โจอ้อยล ์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1224/2563

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 - ฝ่าย 4 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ส.ค. 
2563

151 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะขาบ51,665.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1399/2563

D3B45V หมายเลขเครอืง 29977 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 
2563

152 คา่จา้งซอ่มแซมรถเกรดเดอร์ 83,840.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1398/2563

3306-8TD หมายเลขเครอืง 03891 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 
2563

153 คา่จา้งซอ่มแซมรถเกรดเดอร์ 16,317.50    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ยนตต์ระการบจก.ยนตต์ระการเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1391/2563

หมายเลขทะเบยีน ตค-7195ชม เครอืงจักรกล เครอืงจักรกล วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ย. 
2563

154 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์59,140.00    - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1422/2563

หมายเลขทะเบยีน 82-0366 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ก.ย. 
2563

155 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก143,440.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายสริวิัฒน ์ นายสริวิัฒน ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1366/2563

แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิและ ไชยวุฒิ ไชยวุฒิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 ส.ค. 
2563นํา  สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์

156 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก232,320.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายเกษม นายเกษม เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1404/2563

แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิและ  จรสัพรธํารง  จรสัพรธํารง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 
2563นํา โครงการหลวงผาตงั

157 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก91,040.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายยงค ์ แซวหลนีายยงค ์ แซวหลเีป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1396/2563

แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิและ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 
2563นํา โครงการหลวงหว้ยนําขุน่

158 คา่จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมยานพาหนะและ214,324.00  - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1322/2563

ขนสง่ หมายเลขทะเบยีน ผห-5146 ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 ส.ค. 
2563

159 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื14,707.15    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1223/2563

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ส.ค. 
2563

160 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื9,896.40      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1204/2563

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 - ฝ่ายวางแผน เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 ก.ค. 
2563

161 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก239,360.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายยุทธนา  เคลอืวังนายยุทธนา  เคลอืวังเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1401/2563



แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิและ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 
2563นํา โครงการหลวงหนองเขยีว

162 คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์26,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1315/2563

หมายเลขทะเบยีน บต-6186ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ส.ค. 
2563

163 คา่ซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื30,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1217/2563

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 - ฝ่าย 3 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ก.ค. 
2563

164 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอร์ 75,495.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.เชยีงใหม่ บจก.เชยีงใหม่ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1203/2563

D3B45V-29977รหัสครภุัณฑ ์3805-005-0124 มหกจิ(2010) มหกจิ(2010) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 ก.ค. 
2563ศปล.#1

165 คา่จา้งเหมารถเทลเลอรเ์พอืขนยา้ยเครอืงจักรกล13,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง หจก.เชยีงใหม่ พ.ีเคหจก.เชยีงใหม่ พ.ีเคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1351/2563

จํานวน 4 คนั ทรานสปอรต์ ทรานสปอรต์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี25 ส.ค. 
2563

166 คา่เขา่รถยนตบ์รรทุกสว่นบคุคล90,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นางพรกมล  ดคีา่ยคํานางพรกมล  ดคีา่ยคําเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งสญัญา เลขท ี22/2563

บรรทุก (ไม่มหีลังคา) ทะเบยีน ผพ-2508 ชม. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

167 คา่เขา่รถยนตบ์รรทุกสว่นบคุคล90,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายธรีะศกัด ิ สมสายนายธรีะศกัด ิ สมสายเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งสญัญา เลขท ี23/2563

บรรทุก (ไม่มหีลังคา) ทะเบยีน บล-7261 ชม. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

168 คา่เขา่รถยนตบ์รรทุกสว่นบคุคล90,000.00    - เฉพาะเจ
าะจงนางบณุณดา  เชยีงคํานางบณุณดา  เชยีงคําเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งสญัญา เลขท ี21/2563

บรรทุก (ไม่มหีลังคา) ทะเบยีน บษ-9807 ชม. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

169 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑย์านพาหนะและ8,015.00      - เฉพาะเจ
าะจง กจิเจรญิยนต์ กจิเจรญิยนต์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1383/2563

ขนสง่รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน ช-4348 ชม. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ส.ค. 
2563

170 คา่จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ 2,390.00      - เฉพาะเจ
าะจง รา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1397.1/2563

จํานวน 2 รายการ  โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 
2563

171 คา่จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ 960.00         - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1155.1/2563

จํานวน 2 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ก.ค. 
2563

172 คา่จา้งเหมาจัดทํางานพมิพไ์วนลิ 400.00         - เฉพาะเจ
าะจง รา้นเจรญิปรนิท์ รา้นเจรญิปรนิท์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1386.1/2563

จํานวน 1 รายการ เอ็กซเ์พรส เอ็กซเ์พรส วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ย. 
2563

173 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก146,080.00  - เฉพาะเจ
าะจง นางสมพร  ขยันยงินางสมพร  ขยันยงิเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1425/2563

แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิและ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี10 ก.ย. 
2563นํา  โครงการหลวงแกนอ้ย

174 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่รถยนต์5,200.00      - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1443/2563

หมายเลขทะเบยีน กว-1105ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 ก.ย. 
2563



175 คา่จา้งซอ่มแซมรถแทรกเตอรต์นีตะขาบ231,355.00  - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1262/2563

D4E43V หมายเลขเครอืง 19089 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี8 ก.ย. 
2563 รหัสครภุัณฑ ์3805-008-0224ศปล.#1

176 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก170,720.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายอภชิาต  นายอภชิาต  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1442/2563

แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิและ โรจนนลิ โรจนนลิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 ก.ย. 
2563นํา โครงการหลวงวัดจันทร์

177 คา่ซอืวัสดกุ่อสรา้ง 13,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายสทุธเิชษฐ ์ นายสทุธเิชษฐ ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1388/2563

จํานวน 1 รายการ ปิยะสาร ปิยะสาร วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ย. 
2563

178 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑย์านพาหนะและ21,097.00    - เฉพาะเจ
าะจง อู่ยงยุทธ บรกิาร อู่ยงยุทธ บรกิาร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1451/2563

ขนสง่รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน บพ-6887ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ก.ย. 
2563

179 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื72,473.40    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยล ์บจก.แม่โจอ้อยล ์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1221/2563

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 - ฝ่ายบรหิาร เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี13 ส.ค. 
2563

180 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื38,437.45    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยล ์บจก.แม่โจอ้อยล ์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1358/2563

ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี26 ส.ค. 
2563 เ

181 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑย์านพาหนะและ11,042.00    - เฉพาะเจ
าะจง รา้นสมารท์ บ ี รา้นสมารท์ บ ี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1425/2563

ขนสง่รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน 5ท-7504ชม คารเ์ซอรว์สิ คารเ์ซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ก.ย. 
2563

182 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑย์านพาหนะและ6,894.33      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.นอรท์เวฟ บจก.นอรท์เวฟ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1448/2563

ขนสง่รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน งบ-2065ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี15 ก.ย. 
2563

183 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่7,007.86      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.นอรท์เวฟ บจก.นอรท์เวฟ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1421.1/2563

รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน นง-9878ชม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี9 ก.ย. 
2563

184 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรบัอากาศ14,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง รา้นยุทธแอร์ รา้นยุทธแอร์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1395/2563

จํานวน 4 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 
2563

185 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก271,480.00  - เฉพาะเจ
าะจง นายสมกยีรต ิ นายสมกยีรต ิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1461/2563

แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิและ เชยีงคํา เชยีงคํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี18 ก.ย. 
2563นํา  โครงการหลวงหว้ยนํารนิ

186 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก37,400.00    - เฉพาะเจ
าะจง น.ส.จรีานันท ์ จะลา.ส.จรีานันท ์ จะลาเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1455/2563

แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิและ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ย. 
2563นํา โครงการหลวงเลอตอ

187 คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาและปลูก52,800.00    - เฉพาะเจ
าะจง นายวทิยา  จน๊ิะกาลนายวทิยา  จน๊ิะกาลเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1441/2563

แฝกทเีสยีหาย ในพนืทจีัดระบบอนุรกัษ์ดนิและ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 ก.ย. 
2563



นํา  โครงการหลวงแม่แพะ

188 คา่จา้งซอ่มแซมยานพาหนะรถยนต์29,300.00    - เฉพาะเจ
าะจง อู่อนันตเ์ซอรว์สิ อู่อนันตเ์ซอรว์สิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1400/2563

หมายเลขทะเบยีน 5ท-7503ชม  วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 
2563หมายเลขครภุัณฑ ์2320-008-0140ศปล.#2

189 คา่จา้งเหมาทําจากกนัหอ้งพรอ้มอุปกรณ์และ8,610.00      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ไอเดยี บจก.ไอเดยี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1391/2563

ตดิตงั  (ชดุปารต์ชินั) จํานวน 1 ชดุ เฟอรน์เิจอรเ์ชยีงใหม่เฟอรน์เิจอรเ์ชยีงใหม่วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี12 ก.ย. 
2563

190 คา่จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ 6,600.00      - เฉพาะเจ
าะจง หจก.ฉัตรชยัเอ็นจหิจก.ฉัตรชยัเอ็นจเิป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1337.1/2563

จํานวน 1 รายการ เนยีรงิแอนด ์เซอรว์สิเนยีรงิแอนด ์เซอรว์สิวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี20 ส.ค. 
2563

191 คา่ซอืวัสดกุารเกษตร 38,000.00    - เฉพาะเจ
าะจง รา้นศริเิกษตรภัณฑ์รา้นศริเิกษตรภัณฑ์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1432/2563

จํานวน 3 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี11 ส.ค. 
2563

192 คา่ซอืวัสดสํุานักงาน 14,527.00    - เฉพาะเจ
าะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1157.2/2563

จํานวน 14 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 ก.ค. 
2563

193 คา่จัดซอืครภุัณฑสํ์านักงาน 88,870.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ไอเดยี บจก.ไอเดยี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1458/2563

จํานวน 3 รายการ - ศพล. เฟอรน์เิจอรเ์ชยีงใหม่เฟอรน์เิจอรเ์ชยีงใหม่วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ย. 
2563

194 คา่จัดซอืครภุัณฑสํ์านักงาน  105,650.00  - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ไอเดยี บจก.ไอเดยี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1456/2563

จํานวน 5 รายการ - ศพล. เฟอรน์เิจอรเ์ชยีงใหม่เฟอรน์เิจอรเ์ชยีงใหม่วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ย. 
2563

195 คา่จัดซอืครภุัณฑสํ์านักงาน 27,500.00    - เฉพาะเจ
าะจง บจก.ไอเดยี บจก.ไอเดยี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1457/2563

จํานวน 1 รายการ - ศพล. เฟอรน์เิจอรเ์ชยีงใหม่เฟอรน์เิจอรเ์ชยีงใหม่วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ย. 
2563

196 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมอาคารสํานักงานและ422,735.60  - เฉพาะเจ
าะจง หจก.ฉัตรชยัเอ็นจหิจก.ฉัตรชยัเอ็นจเิป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัจา้ง เลขท ี1459/2563

บา้นพกั เนยีรงิแอนดเ์ซอรว์สิเนยีรงิแอนดเ์ซอรว์สิวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ย. 
2563

197 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื4,370.85      - เฉพาะเจ
าะจง บจก.แม่โจอ้อยล ์บจก.แม่โจอ้อยล ์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้งใบสงัซอื เลขท ี1387/2563

ประจําเดอืน กันยายน 2563 - ฝ่าย 4 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ย. 
2563

198 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื23,190.72    - เฉพาะเจาะจงบจก.แม่โจอ้อยล ์บจก.แม่โจอ้อยล ์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1386.1/2563ประจําเดอืน กันยายน 2563 - ฝ่ายบรหิาร เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ย. 

2563

199 คา่ซอืวัสดคุรภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่97,900.00    - เฉพาะเจาะจงรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1460.1/2563จํานวน 7 รายการ โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ย. 

2563

200 คา่ซอืวัสดคุรภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่8,900.00      - เฉพาะเจาะจงรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีรา้นอซี ีคอมพ ์ไอทีเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1460/2563จํานวน 1 รายการ โซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีโซลูชนั แอนด ์ซซีทีวีีวงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ก.ย. 

2563

201 คา่ซอืวัสดสํุานักงาน  - ฝ่ายบรหิาร7,243.50      - เฉพาะเจาะจง หสม.เอ็มที หสม.เอ็มที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1157.3/2563



จํานวน 6 รายการ ศกึษาภัณฑ์ ศกึษาภัณฑ์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี14 ก.ค. 
2563

202 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายสทุัศน ์ นายสทุัศน ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
264/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 4 เหลอืงอรา่ม เหลอืงอรา่ม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

203 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจงนายทวิา  วงคห์ารนายทวิา  วงคห์ารเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
265/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

204 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจง นายวรกร นายวรกร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
261/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 4 เออืกุศลสมบรณ์ู เออืกุศลสมบรณ์ู วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

205 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง9,550.00      - เฉพาะเจาะจง นายวรกร นายวรกร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
261/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 4 เออืกุศลสมบรณ์ู เออืกุศลสมบรณ์ู วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

206 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงนางโรสรนิทร ์ นางโรสรนิทร ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
251/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 3  คําโอภาส  คําโอภาส วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

207 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงน.ส.กมลวรรณ  น.ส.กมลวรรณ  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
267/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 3 ขนัตี ขนัตี วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

208 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจงนายภานุเดช  บญุชูนายภานุเดช  บญุชูเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
268/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 3 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

209 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจงนายอุทติย ์ ดอกบวันายอุทติย ์ ดอกบวัเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
269/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 3 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

210 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจง.ส.วราภรณ์  ปัญญาส.วราภรณ์  ปัญญาเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
254.1/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

211 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,800.00    - เฉพาะเจาะจงน.ส.นลิาวัลย ์ น.ส.นลิาวัลย ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
016/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 พะวงศร์ตัน์ พะวงศร์ตัน์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562 - ฝ่ายวางแผน

212 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,800.00    - เฉพาะเจาะจงนายจริชยั  ปีกวงศ์นายจริชยั  ปีกวงศเ์ป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
017/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562 - ฝ่ายวางแผน

213 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงนายขจรศกัด ิ นายขจรศกัด ิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
242/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 สรุนิทร์ สรุนิทร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563 - ฝ่ายบรหิาร

214 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจงนายศริ ิ ศริจิันทรช์นืนายศริ ิ ศริจิันทรช์นืเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
241/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563



 - ฝ่ายบรหิาร

215 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงนางอุบล  ฤทธศิรนางอุบล  ฤทธศิรเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
243/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563 - ฝ่ายบรหิาร

216 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจง.ส.อภริตา  จอมวงค์ส.อภริตา  จอมวงค์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
283/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

217 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงนางนันทัชพร  นางนันทัชพร  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
282/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 2 ครองราษฎร์ ครองราษฎร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

218 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงนายสราวุธ  อุ่นใจนายสราวุธ  อุ่นใจเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
381/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 

2563

219 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงน.ส.ณัฐรนิทรภ์รณ์น.ส.ณัฐรนิทรภ์รณ์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
255.1/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 2 ฝันกาศ ฝันกาศ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

220 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงนางฉัตรชนก  นางฉัตรชนก  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
284/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 1 คําหนัก คําหนัก วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

221 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงนายอานนท ์ บญุกํานายอานนท ์ บญุกําเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
251.1/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

222 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงนายรชัพล  ฤทธศิรนายรชัพล  ฤทธศิรเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
252.1/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

223 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายสรุชยั นายสรุชยั เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
275/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5  เฟืองฟกูจิการ  เฟืองฟกูจิการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

224 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นายสมชาย เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
783/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5  เลาเสอ  เลาเสอ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี30 ก.ย. 

2563

225 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,500.00    - เฉพาะเจาะจง นายอนิฝน  นายอนิฝน  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
273/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 เออืงมณี เออืงมณี วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

226 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง11,200.00    - เฉพาะเจาะจงน.ส.นันทพร  น.ส.นันทพร  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
286/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 ศรวีชิยั ศรวีชิยั วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

227 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,500.00    - เฉพาะเจาะจง นายเกษม  นายเกษม  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
290/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 วงศเ์พ็ชร์ วงศเ์พ็ชร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

228 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,500.00    - เฉพาะเจาะจง นายกันต ์ นายกันต ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
287/2563



ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 จันทรามูล จันทรามูล วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 
2563

229 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจงน.ส.สธุาสนิ ี น.ส.สธุาสนิ ี เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
285/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 ฤทธธิรรมเสศิ ฤทธธิรรมเสศิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

230 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายเกตไซ  นายเกตไซ  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
288/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 แกว้จุมปี แกว้จุมปี วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

231 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง12,000.00    - เฉพาะเจาะจงนายสนุา  อนิทะศรีนายสนุา  อนิทะศรเีป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
277/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

232 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,500.00    - เฉพาะเจาะจงนายสงิห ์ คําหลา้นายสงิห ์ คําหลา้เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
276/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

233 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,500.00    - เฉพาะเจาะจงนายพรเทพ  เกตมุณีนายพรเทพ  เกตมุณีเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
289/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

234 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง6,700.00      - เฉพาะเจาะจงน.ส.จันทรฉ์าย  น.ส.จันทรฉ์าย  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
382.1/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 ปญุมา ปญุมา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายบรหิาร

235 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง6,200.00      - เฉพาะเจาะจง นายประวนิ  นายประวนิ  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
249/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 นวลฝัน นวลฝัน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายบรหิาร

236 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง6,200.00      - เฉพาะเจาะจง นายสพุตัร นายสพุตัร เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
247/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  กัณธวงค์  กัณธวงค์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายบรหิาร

237 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,000.00    - เฉพาะเจาะจงน.ส.ปิยนัน  ขนุทอง.ส.ปิยนัน  ขนุทองเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
380/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายบรหิาร

238 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง6,700.00      - เฉพาะเจาะจงนางอังคณา  นางอังคณา  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
382/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 ดอกจันทร์ ดอกจันทร์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายบรหิาร

239 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง6,200.00      - เฉพาะเจาะจง นายกรกต  นายกรกต  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
248/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 พฒันกลม พฒันกลม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายบรหิาร

240 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง8,470.00      - เฉพาะเจาะจง นายถวลิ  นายถวลิ  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
244/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 ใจกลางดกุ ใจกลางดกุ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563



  - ฝ่ายบรหิาร

241 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง8,470.00      - เฉพาะเจาะจงนายผดั  ชยักุย นายผดั  ชยักุย เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
246/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายบรหิาร

242 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง8,470.00      - เฉพาะเจาะจงนายประกอบ  นายประกอบ  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
245/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 จันทอนธมิุก จันทอนธมิุก วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายบรหิาร

243 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง6,200.00      - เฉพาะเจาะจงนายอุ่นเรอืน  รกัดนีายอุ่นเรอืน  รกัดเีป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
250/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี6 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายบรหิาร

244 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง8,470.00      - เฉพาะเจาะจง นายววิัฒน ์ นายววิัฒน ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
378/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 4 อุตรเคยีนต์ อุตรเคยีนต์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี31 ม.ีค. 

2563

245 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง8,470.00      - เฉพาะเจาะจงนายวัชระ  ทศิลานายวัชระ  ทศิลาเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
254/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 4 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

246 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,000.00    - เฉพาะเจาะจงนายเกรยีงไกร  นายเกรยีงไกร  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
262/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 4 ทนินา ทนินา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

247 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,000.00    - เฉพาะเจาะจงน.ส.สกุัลยา  วชิยัน.ส.สกุัลยา  วชิยัเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
253/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

248 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง9,550.00      - เฉพาะเจาะจงนายฉัตรชยั  ชยัวงค์นายฉัตรชยั  ชยัวงค์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
272/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

249 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง9,550.00      - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นายสมชาย เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
274/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5  แซแกหมอื  แซแกหมอื วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

250 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง8,470.00      - เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นายมงคล  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
255/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 แกว้กาบคํา แกว้กาบคํา วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

251 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง9,550.00      - เฉพาะเจาะจง นายชชูาต ิ นายชชูาต ิ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
271/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 5 ฤทธธิรรมเลศิ ฤทธธิรรมเลศิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

252 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง8,470.00      - เฉพาะเจาะจงนายเสารคํ์า  นายเสารคํ์า  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
253.1/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 2 หบีทอง หบีทอง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

253 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,000.00    - เฉพาะเจาะจงนายเกรยีงไกร  นายเกรยีงไกร  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
283/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 1 ธนันชยั ธนันชยั วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563



254 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง9,550.00      - เฉพาะเจาะจงนายปรชีา  บญุยงินายปรชีา  บญุยงิเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
018/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562  - ฝ่ายวางแผน

255 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,000.00    - เฉพาะเจาะจงนายธนวนิท ์ ใจคํานายธนวนิท ์ ใจคําเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
226/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ม.ีค. 

2563  - ฝ่ายวางแผน

256 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง9,550.00      - เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  นายเจษฎา  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
019/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 ดษุฎไีพรวัลย์ ดษุฎไีพรวัลย์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562  - ฝ่ายวางแผน

257 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง8,500.00      - เฉพาะเจาะจง น.ส.พลอย  น.ส.พลอย  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
020/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 อุดมสม อุดมสม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี4 พ.ย. 

2562  - ฝ่ายวางแผน

258 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง10,000.00    - เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลติา  น.ส.ลลติา  เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
067/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563 ประแกกัน ประแกกัน วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี27 ธ.ค. 

2562  - ฝ่ายวางแผน

259 คา่จา้งเหมาเอกชนเอกชนปฏบิตังิานของทาง8,470.00      - เฉพาะเจาะจง นายพสษิ ุ ์ นายพสษิ ุ ์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ขอ้ตกลง เลขท ี
252/2563ราชการประจําเดอืน กันยายน 2563  - ฝ่าย 3 สวุรรณเจดิจติ สวุรรณเจดิจติ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี17 ม.ีค. 

2563

260 คา่จัดซอืวัสดกุ่อสรา้ง 240.00         - เฉพาะเจาะจงนายหวังวัสดภุัณฑ์นายหวังวัสดภุัณฑเ์ป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 1 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

261 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื34,484.00    - เฉพาะเจาะจงบจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1394.1/2563ประจําเดอืน กันยายน 2563 - ฝ่าย 5 เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี2 ก.ย. 

2563

262 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื8,542.66      - เฉพาะเจาะจงบจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1226/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 - ฝ่ายบรหิาร เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ส.ค. 

2563

263 คา่จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรบัอากาศ1,300.00      - เฉพาะเจาะจง รา้นยุทธแอร์ รา้นยุทธแอร์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1096/2563จํานวน 2 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ก.ย. 

2563

264 คา่จัดซอืวัสดสํุานักงาน 399.00         - เฉพาะเจาะจง สวสินาฬกิา สวสินาฬกิา เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 1 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

265 คา่จา้งเหมาตดิฟิลม์กรองแสง 2,350.00      - เฉพาะเจาะจง กรีฟื์ลม์ กรีฟื์ลม์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 1 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

266 คา่จัดซอืวัสดกุ่อสรา้ง 600.00         - เฉพาะเจาะจงลานหนิจนิตนา ลานหนิจนิตนา เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 



จํานวน 2 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

267 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน สงิหาคม 107.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5389-0098) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

268 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื14,989.10    - เฉพาะเจาะจงบจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1227/2563ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 - ฝ่ายบรหิาร เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี3 ส.ค. 

2563

269 คา่จา้งบรกิารจัดเก็บขยะ  1,000.00      - เฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
ประจําเดอืน สงิหาคม 2563 จํานวน 1 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

270 คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร 3,604.00      - เฉพาะเจาะจง ดบัเบลิเอ ดบัเบลิเอ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 5 รายการ หนา้ ป.พนั 7 หนา้ ป.พนั 7 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

271 คา่จัดซอืวัสดกุ่อสรา้ง 600.00         - เฉพาะเจาะจง รา้นแม่โจ ้ รา้นแม่โจ ้ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 1 รายการ อลูมเินยีม อลูมเินยีม วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

272 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื2,797.34      - เฉพาะเจาะจงบจก.แม่โจอ้อยลบ์จก.แม่โจอ้อยล์เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1365.1/2563ประจําเดอืน กันยายน 2563-ฝ่ายวางแผน เซอรว์สิ เซอรว์สิ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี28 ส.ค. 

2563

273 คา่จา้งเหมาตดิฟิลม์กรองแสง 3,548.00      - เฉพาะเจาะจง กรีฟิ์ลม์ กรีฟิ์ลม์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 2 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

274 คา่จา้งเหมาตดิฟิลม์กรองแสง 502.00         - เฉพาะเจาะจง กรีฟิ์ลม์ กรีฟิ์ลม์ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 2 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

275 คา่จัดซอืวัสดกุ่อสรา้ง 4,094.00      - เฉพาะเจาะจงบจก.ตงัหง่วงเซง้ บจก.ตงัหง่วงเซง้ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1452/2563จํานวน 9 รายการ ไทยโฮมมารท์ ไทยโฮมมารท์ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี16 ก.ย. 

2563

276 คา่จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ 390.00         - เฉพาะเจาะจงแม่รมิอเิลคทรอนคิแม่รมิอเิลคทรอนคิเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
จํานวน 1 รายการ วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

277 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื5,792.16      - เฉพาะเจาะจงบจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1389/2563ประจําเดอืน กันยายน 2563-ฝ่ายบรหิาร เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ย. 

2563

278 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื987.30         - เฉพาะเจาะจงบจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1390.1/2563ประจําเดอืน กันยายน 2563-ฝ่ายบรหิาร เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ย. 

2563

279 คา่จัดซอืวัสดนํุามันเชอืเพลงิและหล่อลนื9,982.70      - เฉพาะเจาะจงบจก.สตารโ์ปรเจคบจก.สตารโ์ปรเจคเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง ใบสงัซอื เลขท ี
1390/2563ประจําเดอืน กันยายน 2563-ฝ่ายบรหิาร เชยีงใหม่ 2 เชยีงใหม่ 2 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวงลงวันท ี1 ก.ย. 

2563

280 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน สงิหาคม 188.64         - เฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5312-1173) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง



281 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน สงิหาคม 107.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5312-1368) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

282 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน สงิหาคม 101.65         - เฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5312-1209) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

283 คา่โทรศพัท ์ประจําเดอืน สงิหาคม 107.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - (0-5312-1168) วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

284 คา่ไฟฟ้า ประจําเดอืน กันยายน 937.42         - เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าฯ การไฟฟ้าฯ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - ศพล. วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

285 คา่ไฟฟ้า ประจําเดอืน กันยายน 358.39         - เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าฯ การไฟฟ้าฯ เป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
 - อ่างขาง วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง

286 คา่จัดจา้งสง่เอกสารทางไปรษณีย์ 304.00         - เฉพาะเจาะจงบจก.ไปรษณียไ์ทยบจก.ไปรษณียไ์ทยเป็นพสัดทุัวไป ซอื/จา้ง 
ประจําเดอืน กันยายน 2563 วงเงนิไม่เกนิกําหนดกฎกระทรวง


