
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงท ำส่ือแบบจ ำลองพื้นที่ระดับกลุ่มบ้ำนในรูปแบบส่ือมัลติมีเดีย 103,000.00          103,000.00      วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนมีมุมมอง 103,000 บ./ร้ำนอำร์เอส ซัพพลำย 110,000 บ./ร้ำนมีมุมมอง 103,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6307-00283 ลว. 30 ก.ค.63

จ ำนวน 1 โครงกำร หจก.สำมัญ ยนูิค ดิจิตอล 120,000 บ.
2 จ้ำงติดต้ังประตูกระจก, เคร่ืองสแกนลำยนิ้วมือ และบัตรส ำหรับสแกนเข้ำออก 91,645.50            91,645.50        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่โทรศัพท์เซลล์ แอนด์ เซอวสิ 91,645.50 บ./ หจก.เชียงใหม่โทรศัพท์เซลล์ แอนด์ เซอวสิ 91,645.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6307-00288 ลว. 31 ก.ค.63

จ ำนวน 4 รำยกำร บ.นอร์ทเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 112,000 บ.
3 จัดซ้ือวสัดุเพื่อพัฒนำสถำนีตรวจอำกำศอตัโนมัติรูปแบบ 3G 4G 40,700.00            40,700.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ซีเคอเิล็ค 40,700 บ. ซีเคอเิล็ค 40,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6307-0062 ลว. 31 ก.ค.63

จ ำนวน 7 รำยกำร
4 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 10 รำยกำร 66,110.00            66,110.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ จก. 66,110 บ. บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ จก. 66,110 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0001 ลว. 3 ส.ค.63
5 จ้ำงเกบ็ตัวอยำ่งเนื้อเยือ่และสกดัสำรพันธกุรรม 44,000.00            44,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำว นิรัชชำ สุริยำ 44,000 บำท นำงสำว นิรัชชำ สุริยำ 44,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00016 ลว. 3 สค 63
6 จ้ำงออกแบบและท ำสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 6,206.00              6,206.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ดีไซน์ปร้ิน มีเดีย จ ำกดั 6,206 บำท บ.ดีไซน์ปร้ิน มีเดีย จ ำกดั 6,206 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00015 ลว. 3 สค 63
7 จ้ำงเหมำต่ออำยดูุแลและให้บริกำรปรับปรุง Software 180,000.00          180,000.00      วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวยพุำ ของสู้ 180,000 บำท นำงสำวยพุำ ของสู้ 180,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00021 ลว. 3 สค 63
8 จัดซ้ือเคร่ืองติดสต๊ิกเกอร์รำคำแบบ 2 ตัว จ ำนวน 1 รำยกำร 750.00                750.00             วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทิร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 750 บ. หจก.นอร์ทเทิร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00012 ลว. 3 สค 63
9 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ฉลำกสินค้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,095.00              9,095.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย 9,095 บ./บจ.เอม็ ดี ดี กรุ๊ป 12,840 บ./บจ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย 9,095 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00013 ลว. 3 สค 63

ร้ำนสหบรรจุภัณฑ์ 13,400 บ.
10 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กษ 3560 ชม. 1,710.40              1,710.40          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ธำรำ จ ำกดั  1,710.40 บ. บ. ธำรำ จ ำกดั  1,710.40 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0006 ลว. 4 ส.ค. 63
11 จ้ำงติดฟิล์มรถยนต์ จ ำนวน 4 คัน 18,725.00            18,725.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. ชุนศิลป์  18,725 บ. หจก. ชุนศิลป์  18,725 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00040 ลว. 4 ส.ค. 63
12 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,932.00              1,932.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  1,932 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  1,932 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00041 ลว. 4 ส.ค. 63
13 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 2,916.00              2,916.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  2,916 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  2,916 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00042 ลว. 4 ส.ค. 63
14 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,542.00              6,542.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  6,542 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  6,542 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00043 ลว. 4 ส.ค. 63
15 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 60,140.00            60,140.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  60,140 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  60,140 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00017 ลว. 3 ส.ค. 63
16 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,880.00              2,880.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,880 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,880 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00018 ลว. 3 ส.ค. 63
17 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 24,770.00            24,770.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั 24,770 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั 24,770 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00020 ลว. 3 ส.ค. 63
18 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 25 รำยกำร 9,801.00              9,801.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั 9,801 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั 9,801 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00023 ลว. 3 ส.ค. 63
19 จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 87,905.00            87,905.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภวชิญ์วสัดุกอ่สร้ำง โดยนำย ศุภวชิญ์ ศุทธกลูกำรณ์ 87,905 บ.ร้ำนศุภวชิญ์วสัดุกอ่สร้ำง โดยนำย ศุภวชิญ์ ศุทธกลูกำรณ์ 87,905 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00009 ลว. 3 ส.ค.63
20 จัดจ้ำงส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนและจับพิกดั จัดท ำแผนที่รำยแปลงพื้นที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงฯห้วยเขยง่98,761.00            98,761.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์98,761 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์98,761 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00011 ลว. 3 ส.ค.63
21 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน  17 รำยกำร 23,355.00            23,355.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 23,355 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 23,355 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00014 ลว. 3 ส.ค.63
22 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 10,780.00            10,780.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 10,780 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 10,780 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00004 ลว. 3 ส.ค.63

37,400 บ. 37,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00005 ลว. 3 ส.ค.63
23 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 28,285.00            28,285.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 28,285 บ./บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 31,385 บ.บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 28,285 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00019 ลว. 3 ส.ค.63
24 จัดซ้ือยำงนอกรถยนต์ จ ำนวน 4 เส้น 12,400.00            12,400.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจัน่ 12,400 บ. หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจัน่ 12,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00005 ลว. 3 ส.ค.63
25 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 29,820.00            29,820.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,270 บ./บจก.ข่ำนต้ำ 23,550 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,270 บ./บจก.ข่ำนต้ำ 23,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00001 ลว. 3 ส.ค.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00002 ลว. 3 ส.ค.63
26 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 6,660.00              6,660.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ข่ำนต้ำ 750 บ./ บจก.เคมีกจิเกษตร 1,800 บ./ บจก. ข่ำนต้ำ 750 บ./ บจก.เคมีกจิเกษตร 1,800 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00008 ลว. 3 ส.ค.63

บจก.ฮอทิ โกร 4,100 บ. บจก.ฮอทิ โกร 4,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00007 ลว. 3 ส.ค.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00006 ลว. 3 ส.ค.63

27 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 35,100.00            35,100.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 35,400 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 37,150 บ.บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,250 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 28,850 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0002 ลว. 3 ส.ค. 63
APO6308-0003 ลว. 3 ส.ค. 63

28 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 15 รำยกำร 8,060.00              8,060.00          วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 8,060 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 8,060 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6307-00289 ลว. 31 ก.ค. 63
29 จัดซ้ือตะกร้ำหูเหล็ก จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00            15,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 15,000 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 15,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00010 ลว. 3 ส.ค. 63
30 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 4,170.00              4,170.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,870 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,330 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,840 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00027 ลว. 3 ส.ค. 63

390 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,540 บ. PO6308-00029 ลว. 3 ส.ค. 63
31 จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,100.00              2,100.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 900 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 900 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00038 ลว. 4 ส.ค. 63

1,200 บ. 1,200 บ. PO6308-00039 ลว. 4 ส.ค. 63
32 จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 15,450.00            15,450.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 6,000 บ./ร้ำนเชียงฮง 950 บ./บ.เชียงใหม่ ร้ำนคลังพลำสติก 6,000 บ./ร้ำนเชียงฮง 950 บ./บ.เชียงใหม่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00044 ลว. 4 ส.ค. 63

ศึกษำภัณฑ์ 8,500 บ. ศึกษำภัณฑ์ 8,500 บ. PO6308-00045 ลว. 4 ส.ค. 63

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563

สถำบันวจิัยและพัฒนำพื้นท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่ ...สิงหำคม 2563



PO6308-00046 ลว. 4 ส.ค. 63
33 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 4,972.00              4,975.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 3,360 บ./ร้ำนเชียงฮง 6,522 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 1,100 บ./ร้ำนเชียงฮง 3,872 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00047 ลว. 4 ส.ค. 63

34 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย ์จ ำนวน 3 รำยกำร 11,128.00            11,128.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. วอร์ด เมดิก 11,128.00 บำท หจก. วอร์ด เมดิก 11,128.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00028 ลว 3 ส.คง 63

35
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร

117,065.00          117,065.00      
วธิเีฉพำะเจำะจง

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 88,160.00 บำท/บจก.แกลสซ่ีแลนด์
 28,905.00 บำท

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 88,160.00 บำท/บจก.แกลสซ่ี
แลนด์ 28,905.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 
PO6308-00024 ลว 3 ส.ค. 63

36
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนและวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  17 รำยกำร

38,616.00            38,161.00        
วธิเีฉพำะเจำะจง

บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 5,400.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะ
พำนิช 51,280 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 11,936.00 บำท

บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 5,400.00 บำท หจก.เชียงใหม่
มำนะพำนิช 51,280 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 11,936.00
 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 
PO6308-00034 
PO6308-00033 
PO6308-00030 ลว 3 ส.ค.63

37 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 10 รำยกำร 50,070.00            50,070.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน สิริภัณฑ์ 50,070.00 บำท ร้ำน สิริภัณฑ์ 50,070.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0004 ลว 3 ส.ค. 63
38 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 147,400.00          147,400.00      วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.กฤษณำพำนิช 11,800.00/ร้ำนคลังพลำสติก 135,600.00 บำทหจก.กฤษณำพำนิช 11,800.00/ร้ำนคลังพลำสติก 135,600.00 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00054 PO6308-00055
39 จัดซ้อวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 23,557.00            23,557.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 3,800 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,102 บ./ร้ำนคลังพลำสติก 3,800 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,102 บ./ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00049 ลว. 5 ส.ค. 63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,200 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,455 บ.หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,200 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,455 บ. PO6308-00050 ลว. 5 ส.ค. 63
PO6308-00051 ลว. 5 ส.ค. 63
PO6308-00052 ลว. 5 ส.ค. 63

40 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 39,700.00            39,700.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ไทยเคเอน็ คอร์ปเปอร์เรชั่น จ ำกดั 39,700 บำท บ.ไทยเคเอน็ คอร์ปเปอร์เรชั่น จ ำกดั 39,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00067 ลว. 6 ส.ค. 63
41 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 7,750.00              7,750.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,940 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,940 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00065 ลว.5 ส.ค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 3,810 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 3,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00066 ลว.5 ส.ค.63
42 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 9,580.00              9,580.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 8,800 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 8,800 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00059 ลว.5 ส.ค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 780 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 780 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00057 ลว.5 ส.ค.63
43 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 22 รำยกำร 83,998.00            83,998.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 7,322 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 27,776 / บ.แกลสซ่ีแลนด์ 7,322 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 27,776 /ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00085 ลว. 6 ส.ค.63

บจก.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 8,625 บ. / กฤษณำพำนิช 2,150 บ./ บจก.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 8,625 บ. / กฤษณำพำนิช 2,150 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00086 ลว. 6 ส.ค.63
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,650 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,650 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00087 ลว. 6 ส.ค.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,475 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,475 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00088 ลว. 6 ส.ค.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00089 ลว. 6 ส.ค.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00090 ลว. 6 ส.ค.63

44 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00            25,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 25,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 25,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00091 ลว. 6 ส.ค.63
45 จัดจ้ำงวเิครำะห์ธำตุอำหำร จ ำนวน 15 ตัวอยำ่ง 53,928.00            53,928.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ปทท) จก. 53,928 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ปทท) จก. 53,928 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00092 ลว. 6 ส.ค.63
46 จัดจ้ำงบริกำรพัฒนำต ำรับผลิตภัณฑ์ 100,000.00          100,000.00      วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.วรินทร รักษ์ศิริวณิช 100,000 บ. น.ส.วรินทร รักษ์ศิริวณิช 100,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00093 ลว. 6 ส.ค.63
47 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ ฉลำกผลผลิต 3,964.35              3,964.35          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 3,964.35 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ 3,964.35 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00094 ลว. 6 ส.ค.63
48 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 1,290.00              1,290.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1,290 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1,290 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0012 ลว. 6 ส.ค.63
49 จัดจ้ำงพิมพ์หนังสือคู่มือปลูกมะม่วงบนพื้นที่สูง 59,920.00            59,920.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 59,920 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 59,920 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0013 ลว. 6 ส.ค.63
50 จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,500.00            15,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.วสุักอ่สร้ำง โดยนำยทน สิทธจิันทร์ 15,500 บ. ร้ำน ท.วสุักอ่สร้ำง โดยนำยทน สิทธจิันทร์ 15,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00075 ลว.6 ส.ค. 63
51 จัดจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร 1,550.00              1,550.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค 1,550 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค 1,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00095 ลว.7 ส.ค. 63
52 จัดซ้ือเมล็ดพันธุ ์จ ำนวน 12 รำยกำร 49,110.00            49,110.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 49,110 บ. บ.ข่ำนต้ำ 49,110 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0011 ลว.6 ส.ค. 63
53 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน จฉ 7130 ชม. 4,352.76              4,352.76          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  4,352.76 บ. บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  4,352.76 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0014 ลว. 7 ส.ค. 63
54 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  1,800 บ. นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0015 ลว. 7 ส.ค. 63
55 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00103 ลว. 4 ส.ค. 63
56 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00104 ลว. 4 ส.ค. 63
57 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00105 ลว. 4 ส.ค. 63
58 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00106 ลว. 4 ส.ค. 63
59 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00107 ลว. 4 ส.ค. 63
60 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00108 ลว. 4 ส.ค. 63
61 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00109 ลว. 4 ส.ค.63
62 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  7,000 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00110 ลว. 3 ส.ค. 63
63 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00111 ลว. 4 ส.ค. 63
64 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00112 ลว. 4 ส.ค. 63
65 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00113 ลว. 4 ส.ค. 63
66 จ้ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 50,000.00            50,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. พำวเวอร์ โซลูชั่น โพรไวเดอร์  50,000 บ. หจก. พำวเวอร์ โซลูชั่น โพรไวเดอร์  50,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00117 ลว. 11 ส.ค. 63
67 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 11,184.00            11,184.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,184 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 11,236 บ.หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,184 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0017 ลว. 11 ส.ค.63
68 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 14,865.00            14,865.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 7,500 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 7,365บ.หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 7,500 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 7,365บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00119 ลว. 11 ส.ค.63



69 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00120 ลว. 11 ส.ค.63
70 จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 8 รำยกำร 12,335.00            12,335.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน  7 รำยกำร 11,835 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน  7 รำยกำร 11,835 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00121 ลว. 11 ส.ค.63
71 บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร 500 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร 500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00122 ลว. 11 ส.ค.63
72 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 38,950.00            38,950.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 38,950 บำท บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 38,950 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00123 ลว. 11 ส.ค.63
73 จ้ำงสังเครำะห์ Oligonucleotide จ ำนวน 300 ชนิด 7,704.00              7,704.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอร์ด เมดิก 7,704 บ. หจก.วอร์ด เมดิก 7,704 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00056 ลว. 5 สค.63
74 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 22,520.00            22,520.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,350 บ, หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,170 บ.หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,350 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00058 ลว. 5 สค.63
75 หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,170 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00060 ลว. 5 สค.68
76 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,250.00              1,250.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แลบคอนเนคชั่น จ ำกดั 1,250 บ. บ.แลบคอนเนคชั่น จ ำกดั 1,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00061 ลว. 5 สค.63
77 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,425.00            10,425.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,425 บ., บ.เนเจอรัล อะกรีคัลเจอร์ จก. 9,000 บ.บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,425 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00062 ลว. 5 สค.63
78 บ.เนเจอรัล อะกรีคัลเจอร์ จก. 9,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00063 ลว. 5 สค.63
79 จัดซ้ือวสุักำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 28,800.00            28,800.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ไทยเคเอน็ คอร์ปอเรชั่น จก. 28,800 บ. บ.ไทยเคเอน็ คอร์ปอเรชั่น จก. 28,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00064 ลว. 5 สค.63
80 จัดซ้ือวสุักำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,900.00            14,900.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิ-โกร จก. 14,900 บ. บ.ฮอท-ิโกร จก. 14,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00069 ลว. 6 สค.63
81 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 5,500.00              5,500.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 5,500 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 5,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00068 ลว. 6 สค.63
82 จัดซ้ือวสุักำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 73,650.00            73,650.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 73,650 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 73,650 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00071 ลว. 6 สค.63
83 จัดซ้ือวสุักำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 11,800.00            11,800.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,800 บ., หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,000 บ.หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00072 ลว. 6 สค.63
84  หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00073 ลว. 6 สค.63
85 จัดซ้ือวสุักำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 26,690.00            26,690.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 26,690 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 26,690 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00074 ลว. 6 สค.63
86 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 25 รำยกำร 75,525.00            75,525.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.บูเนี่ยน ซำยน์ จก. 75,525 บ. บ.บูเนี่ยน ซำยน์ จก. 75,525 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00076 ลว. 6 สค.63
87 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 14 รำยกำร 189,050.00          189,050.00      วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 189,050 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 189,050 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00084 ลว. 6 สค.63
88 จัดซ้ือวสุักำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 31,300.00            31,300.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.7,580 บ., บ.ข่ำนต้ำ จก.5,210 บ., หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,510 บ.บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.7,580 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00096 ลว. 10 สค.63
89 บ.ข่ำนต้ำ จก.5,210 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00097 ลว. 10 สค.63
90 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00098 ลว. 10 สค.63
91 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5 รำยกำร 16,556.00            16,556.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 16,556 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 16,556 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0007 ลว. 5 สค.63
92 จัดซ้ือวสุักำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,800.00              7,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ไทยเคเอน็ คอร์ปอเรชั่น จก. 7,800 บ. บ.ไทยเคเอน็ คอร์ปอเรชั่น จก. 7,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0010 ลว. 6 สค.63
93 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 4,760.00              4,760.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จก. 4,760 บ. บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จก. 4,760 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00130 ลว. 17 ส.ค.63
94 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 62,280.00            62,280.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 62,280 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 62,280 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00131 ลว. 17 ส.ค.63
95 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 29,500.00            29,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 29,500 บ. บ.ข่ำนต้ำ 29,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00132 ลว. 17 ส.ค.63
96 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 28,052.00            28,052.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 28,052 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 28,052 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00133 ลว. 17 ส.ค.63
97 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 22,595.00            22,595.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 22,595 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 22,595 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00135 ลว. 17 ส.ค.63
98 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 44,082.00            44,082.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.วำนิชบล็อค จก. 44,082 บ. บ.วำนิชบล็อค จก. 44,082 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00137 ลว. 17 ส.ค.63
99 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 51,750.00            51,750.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยกอ่สร้ำง 51,750 บ. หจก.สบเมยกอ่สร้ำง 51,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0020 ลว. 17 ส.ค.63

100 จ้ำงเหมำตรวจวเิครำะห์ปริมำณ THC โดยใช้ THC strip test จ ำนวน 320 ตัวอยำ่ง 32,000.00            32,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัชนก วงศ์วชิัย/32,000 บ. น.ส.ธญัชนก วงศ์วชิัย/32,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00126 ลว. 17 ส.ค.63
101 จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 11,710.00            11,710.00        วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 3,210 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 8,500 บ./องค์กำรเภสัชกรรม 3,210 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 8,500 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00143 ลว. 17 ส.ค.63
102 บ.พรอทท์ เอน็จิเนียร่ิง 11,000 บ./บ.พีเอพี เพำเวอร์ 10,100 บ. PO6308-00145 ลว. 17 ส.ค.63
103 จัดซ้ือเมล็ดพันธุแ์ละวสัดุจัดท ำระบบน้ ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 32,620.00            32,620.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,700 บ./บ.ข่ำนต้ำ 6,600 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,700 บ./บ.ข่ำนต้ำ 6,600 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00147 ลว. 17 ส.ค.63
104 บ.ฮอทิโกร 16,320 บ. บ.ฮอทิโกร 16,320 บ. PO6308-00148 ลว. 17 ส.ค.63
105 PO6308-00150 ลว. 17 ส.ค.63
106 จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 10 รำยกำร 3,860.50              3,860.50          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวสัดุ 4,565 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,405 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,425 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 1,435.50 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00157 ลว. 17 ส.ค.63
107 หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 4,298.10 บ. PO6308-00160 ลว. 17 ส.ค.63
108 จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียนข้อมูลเล่มทะเบียนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรำยแปลง 83,580.00            83,580.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์83,580 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์83,580 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00192 ลว. 18 ส.ค.63
109 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 5 รำยกำร 144,500.00          144,500.00      วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูชั่น จก. 144,500 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูชั่น จก. 144,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00213 ลว. 19 ส.ค.63
110 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 11,360.00            11,360.00        วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำร 11,360 บ. มูลนิธโิครงกำร 11,360 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00214 ลว. 19 ส.ค.63
111 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,900.00              2,900.00          วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำร 2,900 บ. มูลนิธโิครงกำร 2,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00215 ลว. 19 ส.ค.63
112 จัดจ้ำงเหมำเตรียมตัวอยำ่งเฮมพ์ 32,000.00            32,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัชนก วงศ์วชิัย 32,000 บ. น.ส.ธญัชนก วงศ์วชิัย 32,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00216 ลว. 19 ส.ค.63
113 จัดจ้ำงเหมำเตรียมแปลง ท ำโครงสำร้ำงร่ัวไม้ไผ่ 20,000.00            20,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเมตตำ พนำชูวำรี 20,000 บ. นำยเมตตำ พนำชูวำรี 20,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00217 ลว. 19 ส.ค.63
114 จัดจ้ำงบริกำรส ำเนำเอกสำร และจัดท ำบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD 996.52                996.52             วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 996.52 บ. ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 996.52 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00218 ลว. 19 ส.ค.63
115 จ้ำงวเิครำะห์คุณภำพดิน จ ำนวน 4 ตัวอยำ่ง 2,800.00              2,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติกำรคณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 2,800.00ห้องปฎิบัติกำรคณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 2,800.00ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0021 ลว 17 ส.ค. 63
116 จ้ำงเหมำแรงงำนด ำเนินกำร ฯ 15,000.00            15,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมงคล อมรสิน 15,000.00 นำยมงคล อมรสิน 15,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00146 ลว 17 ส.ค. 63
117 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูล 55,640.00            55,640.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์55,640.00 หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์55,640.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00144 ลว 17 ส.ค. 63
118 จ้ำงเหมำผลิตส่ือ จ ำนวน 3 รำยกำร 59,040.00            89,040.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์89,040.00 หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์89,040.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00144 ลว 17 ส.ค. 63
119 จัดซ้ือ พีพี-ไตรโค 10,350.00            10,350.00        วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 10,350.00 มูลนิธโิครงกำรหลวง 10350 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00070 ลว 6 ส.ค. 63



120 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 3,900.00              3,900.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยเูนี่ยนซำยน์ 3,900.00 บำท บจก.ยเูนี่ยนซำยน์ 3,900.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00101 ลว 10 ส.ค. 63
121 จัดซ้ือซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 18,000.00            18,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 9,925.00 / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,075.00 บจก.ข่ำนต้ำ 9,925.00 / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,075.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00100 PO6308-00099 ลว 10 ส.ค. 63
122 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,800.00              2,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจัน่ 2,800 บำท หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจัน่ 2,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00199 ลว 18 ส.ค. 63
123 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 3,474.00              3,474.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,474 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,474 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0029 ลว 18 ส.ค. 63
124 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 46,750.00            46,750.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 46,750 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 46,750 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00200 ลว 18 ส.ค. 63
125 จัดซ้ือวสัดุวทิยำวทิยำศำสตร์ 8 รำยกำร 6,500.00              6,500.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,450 บำท/หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 3,050 บำทบ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,450 บำท/หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 3,050 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00201 ลว 18 ส.ค. 63

PO6308-00202 ลว 18 ส.ค. 63
126 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 95,794.03            95,794.03        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 25,450 บำท/บ.เชียงใหม่แจนิโทเรียล 58,650บำท/บ.เคซีซี 2011 กรุ๊ป จ ำกดั 11,694.03 บำทบ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 25,450 บำท/บ.เชียงใหม่แจนิโทเรียล 58,650บำท/บ.เคซีซี 2011 กรุ๊ป จ ำกดั 11,694.03 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0030 ลว 19 ส.ค. 63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0031 ลว 19 ส.ค. 63
วธิเีฉพำะเจำะจง APO6308-0032 ลว 19 ส.ค. 63

127 จัดซ้ือ ท่อ PE 20 มม/200 ม. 9,120.00              9,120.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,120 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,120 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00154 ลว 17 ส.ค. 63

128
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร

2,050.00              2,050.00          
วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศพำนิช 1,250.00/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 800 หจก.ศิริวงศพำนิช 1,250.00/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 800

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00151 
PO6308-00153 ลว 17 ส.ค. 63

129
จัดซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

5,540.00              5,540.00          
วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 2,740/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,800บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 2,740/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,800

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00156  
PO6308-00155 ลว 17 ส.ค. 63

130
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร

18,347.00            18,347.00        
วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 16,402/หจก.ศิริวงศ์ 1,945.00 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 16,402/หจก.ศิริวงศ์ 1,945.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00162 PO 
6308-00163 ลว 17 ส.ค. 63

131
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร

18,918.00            18,918.00        
วธิเีฉพำะเจำะจง

ร้ำนกฤษณำพำนิช 7,830/ บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 
5,728.00/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,360.00

ร้ำนกฤษณำพำนิช 7,830/ บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 
5,728.00/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,360.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 
PO6308-00158 PO 
6308-00159 PO6308-00161 
ลว17 ส.ค. 63

132

จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร

62,860.00            62,860.00        

วธิเีฉพำะเจำะจง

บจก.ฮอทิโกร 4,400.00 บำท /ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 5,900/
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,810.00/บจก.ล้ิมศักดำกลุุ 
27,750.00

บจก.ฮอทิโกร 4,400.00 บำท /ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 
5,900/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,810.00/บจก.ล้ิม
ศักดำกลุุ 27,750.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 

APO 6308-0022 APO6308-
0023 APO6308-0024 
APO6308-0025 PO 6308-
00141 PO6308-00142

133 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 29,405.00            29,405.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 29,405.00 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 29,405.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0005 ลว.3 ส.ค.63
134 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 8,633.00              8,633.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 8,633 บำท หจก.วณิชชำภัณฑ์ 8,633 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00031 ลว.3 ส.ค.63
135 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,400.00            10,400.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 10,400 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 10,400 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00032 ลว.3 ส.ค.63
136 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 18 รำยกำร 199,700.00          199,700.00      วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม. 199,700 บำท หจก.พอช.คอม. 199,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00035 ลว.4 ส.ค.63
137 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 14 รำยกำร 97,150.00            97,150.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูชั่น จ ำกดั 97,150 บำท บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูชั่น จ ำกดั 97,150 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00036 ลว.4 ส.ค.63
138 จัดจ้ำงเหมำวเิครำะห์ธำตุอำหำร จ ำนวน 30 ตัวอยำ่ง 28,500.00            28,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติกำรคณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 28,500.00ห้องปฎิบัติกำรคณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 28,500.00ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00037 ลว.4 ส.ค.63
139 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 182,720.00          182,720.00      วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 182,720 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 182,720 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00053 ลว.5 ส.ค.63
140 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,550.00              3,550.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,550 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00079 ลว.6 ส.ค.63
141 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 13,270.00            13,270.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,270 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,270 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00082 ลว.6 ส.ค.63
142 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 61,600.00            61,600.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 61,600 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 61,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00083 ลว.6 ส.ค.63
143 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 715.00                715.00             วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 715 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 715 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00078 ลว.6 ส.ค.63
144 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 3,300.00              3,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,300 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00077 ลว.6 ส.ค.63
145 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,140.00              2,140.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั 2,140 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั 2,140 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00080 ลว.6 ส.ค.63
146 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 18,264.00            18,264.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 18,264 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 18,264 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00081 ลว.6 ส.ค.63
147 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 850.00                850.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 850 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00134 ลว.17 ส.ค.63
148 จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00              8,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เจที คอมพิวเตอร์ 8,000 บ. หจก.เจที คอมพิวเตอร์ 8,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00139 ลว.17 ส.ค.63
149 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 4,448.00              4,448.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 4,448 บ. บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 4,448 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00138 ลว.17 ส.ค.63
150 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร 7 รำยกำร 81,520.00            81,520.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 81,520 บ. บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 81,520 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00136 ลว.17 ส.ค.63
151 จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์วทิยำศำสตร์ จ ำนวน 21 รำยกำร 60,300.00            60,300.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แลบคอนเนคชั่น จ ำกดั 60,300 บ. บ.แลบคอนเนคชั่น จ ำกดั 60,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00140 ลว.17 ส.ค.63
152 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,880.00            15,880.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,880 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00197 ลว.18 ส.ค.63
153 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 21,000.00            21,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00196 ลว.18 ส.ค.63
154 จัดซ้ือเส้ือกำวน์แขนส้ัน จ ำนวน 1 รำยกำร 154,000.00          154,000.00      วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.พี.เอส.จอยสปอร์ต 154,000 บ. ร้ำน เจ.พี.เอส.จอยสปอร์ต 154,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00195 ลว.18 ส.ค.63
155 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 33,350.00            33,350.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 33,350 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 33,350 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00198 ลว.18 ส.ค.63
156 จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,000.00            14,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจัน่ 14,000 บำท หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจัน่ 14,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00219 ลว.19 ส.ค.63
157 จัดจ้ำงส ำรวจข้อมูลรำยแปลง โครงกำรฯน้ ำเคิม 1 รำยกำร 48,685.00            48,685.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์48,685 บำท หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์48,685 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00220 ลว.19 ส.ค.63
158 จัดซ้ือวสัดุส ำหรับงำนหัตถกรรม จ ำนวน 26 รำยกำร 37,220.00            37,220.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดยน.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวทิย ์37,220 บ. ร้ำนบุญชัย โดยน.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวทิย ์37,220 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00128 ลว. 7 ส .ค. 63
159 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 20,500.00            20,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 14,700 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,800 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 14,700 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00124 ลว. 17 ส.ค.63



ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00125  ลว. 17 ส.ค.63
160 จัดซ้ือเมล็ดพันธุ ์จ ำนวน 4 รำยกำร 14,900.00            14,900.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 14,900 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 14,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00129 ลว. 17 ส.ค.63
161 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 1,950.00              1,950.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,950 บ. บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00127 ลว. 17 ส.ค.63
162 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 23 รำยกำร 35,041.00            35,041.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 25,605 บ./บจก.เคมีกจิเกษตร 5,686 บ.บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 25,605 บ./บจก.เคมีกจิเกษตร 5,686 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00210 ลว. 18 ส.ค.63

/บจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำส แวร์ 3,750 บ. /บจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำส แวร์ 3,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00211 ลว. 18 ส.ค.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00212 ลว. 18 ส.ค.63

163 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 21,150.00            21,150.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 16,950 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,200 บ.ร้ำนกฤษณำพำนิช 16,950 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,200 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00205 ลว. 18 ส.ค.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00206 ลว. 18 ส.ค.63

164 จัดจ้ำงพิมพ์คู่มือเล้ียงผ้ึงโพรงบนพื้นที่สูง จ ำนวน 2,000 เล่ม 70,800.00            70,800.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 70,800 บ./บจก.ครองช่ำงพร้ินท์ต้ิง 74,000 บ./หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 70,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00228 ลว. 19 ส.ค.63
หจก.ภทระ พรี เพรส 76,000 บ.

165 จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียนและพิมพ์เล่มทะเบียนและแผนที่ไวนิล 63,860.00            63,860.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์63,860 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์63,860 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00229 ลว. 19 ส.ค.63
166 จ้ำงเหมำซ่อมรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 3 คัน 14,720.00            14,720.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยยำยยนต์ โดยนำยเวยีงชัย วนัมำลำ /14,720 บ. ร้ำนชัยยำยยนต์ โดยนำยเวยีงชัย วนัมำลำ /14,720 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00231 ลว. 20 ส.ค.63
167 จัดซ้ือลังพลำสติกพร้อมสกรีนชื่อ จ ำนวน 120 ใบ 30,000.00            30,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก /30,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก /30,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00226 ลว. 19 ส.ค.63
168 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 18,384.00            18,384.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอญัชลี ลงกำนี/18,384 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอญัชลี ลงกำนี/18,384 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00227 ลว. 19 ส.ค.63
169 จ้ำงซ่อมจักรยำนยนต์ จ ำนวน  3 คัน 14,720.00            14,720.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยยำนยนต์ โดยนำยเวยีงชัย วนัมำลำ/14,720 บ. ร้ำนชัยยำนยนต์ โดยนำยเวยีงชัย วนัมำลำ/14,720 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00231 ลว. 20 ส.ค.63
170 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 17 รำยกำร 19,539.00            19,539.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 12,640 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 12,640 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0033 ลว.19 สค.63

บจก.ฮกวสัดุ 3,600 บ./ร้ำนเชียงฮง 3,299 บ. บจก.ฮกวสัดุ 3,600 บ./ร้ำนเชียงฮง 3,299 บ. APO6308-0034 ลว.19 สค.63
APO6308-0035 ลว.19 สค.63

171 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 6,500.00              6,500.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หส.เคมิคอล ซัพพลำย 6,500 บ./บ.เอน็ อำร์ ดี ดีเวลลอเม้นท์ หส.เคมิคอล ซัพพลำย 6,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00152 ลว.17 สค.63
8,155 บ./หจก.เอน็.ท.ีออล เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลำย 8,020 บ.

172 จัดซ้ือกระถำงพลำสติก จ ำนวน 3 รำยกำร 7,090.00              7,090.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,350 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,090 บ.หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,090 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00193 ลว.18 สค.63
173 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 85,170.00            85,170.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 14,070 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 9,750 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,150 บ./ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00203 ลว.18 สค.63

63,150 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,458 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตรหจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 56,870 บ./บ.ข่ำนต้ำ 12,400 บ. PO6308-00204 ลว.18 สค.63
56,870 บ./บ.ข่ำนต้ำ 12,400 บ. PO6308-00207 ลว.18 สค.63

PO6308-00208 ลว.18 สค.63
174 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 286 ชม. 5,190.00              5,190.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  5,190 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  5,190 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00164 ลว. 17 ส.ค. 63
175 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 822 ชม. 2,880.00              2,880.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  2,880 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  2,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00165 ลว. 17 ส.ค. 63
176 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน กฎ 4732 ชม. 3,200.00              3,200.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบลึกำรช่ำง โดยนำยหล้ำ หำญหม่อง  3,200 บ. ร้ำนบลึกำรช่ำง โดยนำยหล้ำ หำญหม่อง  3,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00177 ลว. 18 ส.ค. 63
177 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 819 ชม. 7,190.00              7,190.00          วธิเีฉพำะเจำะจง วฑูิรยก์ำรช่ำง โดยนำยวฑูิรย ์มูลรัตน์  7,190 บ. วฑูิรยก์ำรช่ำง โดยนำยวฑูิรย ์มูลรัตน์  7,190 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00178 ลว. 18 ส.ค. 63
178 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4727 ชม. 7,450.00              7,450.00          วธิเีฉพำะเจำะจง วฑูิรยก์ำรช่ำง โดยนำยวฑูิรย ์มูลรัตน์  7,450 บ. วฑูิรยก์ำรช่ำง โดยนำยวฑูิรย ์มูลรัตน์  7,450 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00179 ลว. 18 ส.ค. 63
179 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4728 ชม. 8,900.00              8,900.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดย นำยเอกฉันท์  จันทร์แกว้  8,900 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดย นำยเอกฉันท์  จันทร์แกว้  8,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00180 ลว. 18 ส.ค. 63
180 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 821 ชม. 13,840.00            13,840.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดย นำยเอกฉันท์  จันทร์แกว้  13,840 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดย นำยเอกฉันท์  จันทร์แกว้  13,840 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00182 ลว. 18 ส.ค. 63
181 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4729 ชม. 14,090.00            14,090.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดย นำยเอกฉันท์  จันทร์แกว้  14,090 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดย นำยเอกฉันท์  จันทร์แกว้  14,090 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00183 ลว. 18 ส.ค. 63
182 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 820 ชม. 5,540.00              5,540.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  5,540 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  5,540 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00184 ลว. 18 ส.ค. 63
183 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 818 ชม. 5,070.00              5,070.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  5,070 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  5,070 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00186 ลว. 18 ส.ค. 63
184 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน1 กค 5111 ชม. 7,530.00              7,530.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  7,530 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  7,530 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00187 ลว. 18 ส.ค. 63
185 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 817 ชม. 5,070.00              5,070.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  5,070 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  5,070 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00188 ลว. 18 ส.ค. 63
186 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 824 ชม. 5,030.00              5,030.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  5,030 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  5,030 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00190 ลว. 18 ส.ค. 63
187 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน กย 6171 ชม. 48,877.60            48,877.60        วธิเีฉพำะเจำะจง อูที่เจ ออโต้เซอร์วสิ  48,877.60 บ. อูท่ีเจ ออโต้เซอร์วสิ  48,877.60 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00223 ลว. 19 ส.ค. 63
188 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน กย 6170 ชม. 62,402.40            62,402.40        วธิเีฉพำะเจำะจง อูที่เจ ออโต้เซอร์วสิ  62,402.40 บ. อูท่ีเจ ออโต้เซอร์วสิ  62,402.40 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00224 ลว. 19 ส.ค. 63
189 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน บท 2244 พย. 43,704.15            43,704.15        วธิเีฉพำะเจำะจง อูที่เจ ออโต้เซอร์วสิ  43,704.15 บ. อูท่ีเจ ออโต้เซอร์วสิ  43,704.15 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00225 ลว. 19 ส.ค. 63
190 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน ขฉ 7131 ชม. 3,964.89              3,964.89          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  3,964.89 บ. บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  3,964.89 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00194 ลว. 18 ส.ค. 63
191 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน ขน 8622 ชม. 8,886.03              8,886.03          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  8,886.03 บ. บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  8,886.03 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00222 ลว. 19 ส.ค. 63
192 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,595.00              3,595.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  3,595 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  3,595 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00191 ลว. 18 ส.ค. 63
193 จัดซ้ือวนิซ์ ส ำหรับรถยนต์สถำบันฯ จ ำนวน 5 ชุด 230,000.00          230,000.00      วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ออฟโรด 1979 230,000 บ. หจก.เชียงใหม่ออฟโรด 1979 230,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0036 ลว.21 สค.63
194 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ  7,000 บ. นำยอดุร มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00234 ลว. 6 ส.ค. 63
195 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00238 ลว. 6 ส.ค. 63
196 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00241 ลว. 18 ส.ค. 63
197 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00242 ลว. 17 ส.ค. 63
198 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0037 ลว. 7 ส.ค. 63
199 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  5,300 บ. นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0038 ลว. 17 ส.ค. 63



200 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขน 8622 ชม. 3,216.42              3,216.42          วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่  3,216.42 บ. บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่  3,216.42 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00257 ลว. 26 ส.ค. 63
201 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขน 7133 ชม. 4,766.13              4,766.13          วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่  4,766.13 บ. บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่  4,766.13 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00258 ลว. 26 ส.ค. 63
202 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7130 ชม. 6,006.47              6,006.47          วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่  6,006.47 บ. บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่  6,006.47 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00259 ลว. 26 ส.ค. 63
203 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4725 ชม. 8,900.00              8,900.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แกว้ 8,900 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แกว้ 8,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00260 ลว. 26 ส.ค. 63
204 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4731 ชม. 4,880.00              4,880.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แกว้ 4,880 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แกว้ 4,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00261 ลว. 26 ส.ค. 63
205 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กค 5108 ชม. 6,480.00              6,480.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แกว้ 6,480 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แกว้ 6,480 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00262 ลว. 26 ส.ค. 63
206 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7132 ชม. 4,815.00              4,815.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. ชุนศิลป์  4,815 บ. หจก. ชุนศิลป์  4,815 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00263 ลว. 26 ส.ค. 63
207 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 4 คัน 4 วนั 28,800.00            28,800.00        วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสวำ่ง พันธสุำท  28,800 บ. นำยสวำ่ง พันธสุำท  28,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00265 ลว. 25 ส.ค. 63
208 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00239 ลว. 14 ส.ค. 63
209 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00244 ลว. 14 ส.ค. 63
210 จัดจ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 4 รำยกำร 13,535.50            13,535.50        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 13,535.50 บำท ร้ำนอนิดีไซน์ 13,535.50 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00230 ลว. 20 ส.ค. 63
211 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 26,295.00            26,295.00        วธิเีฉพำะเจำะจง จ.เจริญกำรเกษตร 11,405 บำท/บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 14,890 บำทจ.เจริญกำรเกษตร 11,405 บำท/บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 14,890 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00174 ลว. 18 ส.ค. 63

วธิเีฉพำะเจำะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00175 ลว. 18 ส.ค. 63
212 จ้ำงสกดัและวเิครำะห์สำรส ำคัญ จ ำนวน 2 รำยกำร 42,000.00            42,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปริญญำนุช ปืนนิล 42,000 บำท นำงสำวปริญญำนุช ปืนนิล 42,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00167 ลว. 18 ส.ค. 63
213 จ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 1 รำยกำร 749.00                749.00             วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 749 บำท ร้ำนอนิดีไซน์ 749 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00166 ลว. 18 ส.ค. 63
214 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 15,767.00            15,767.00        วธิเีฉพำะเจำะจง จ.เจริญกำรเกษตร 9,390 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั 6,377 บำทจ.เจริญกำรเกษตร 9,390 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั 6,377 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0027 ลว. 18 ส.ค. 63

วธิเีฉพำะเจำะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0028 ลว. 18 ส.ค. 63
215 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 22,950.00            22,950.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 22,950 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 22,950 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00168 ลว. 18 ส.ค. 63
216 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 40,750.00            40,750.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 40,750 บำท บ.ข่ำนต้ำ 40,750 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0026 ลว. 18 ส.ค. 63
217 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 62,430.00            62,430.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรเชอร่ี จ ำกดั 5,280 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 57,150 บำทบ.แฮนด์ โกรเชอร่ี จ ำกดั 5,280 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 57,150 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00170 ลว. 18 ส.ค. 63

วธิเีฉพำะเจำะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00169 ลว. 18 ส.ค. 63
218 จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 36,140.00            36,140.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ฮกวสัดุเชียงใหม่จ ำกดั 36,140 บำท บ.ฮกวสัดุเชียงใหม่จ ำกดั 36,140 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00176 ลว. 18 ส.ค. 63
219 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 16,400.00            16,400.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 6,500 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 9,900 บำทร้ำนคลังพลำสติก 6,500 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 9,900 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00172 ลว. 18 ส.ค. 63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00173 ลว. 18 ส.ค. 63
220 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักแผน) จ ำนวน 1 อตัรำ 125,100 125,100 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐพร วลิิ/125,100 บ. นำยณัฐพร วลิิ/125,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สผ.9/2563 ลว.1 เม.ย.63
221 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักแผน) จ ำนวน 1 อตัรำ 133,920 133,920 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชยำ  เมืองมำ/133,920 บ. นำงสำวพิชยำ  เมืองมำ/133,920 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สผ.10/2563 ลว.1 เม.ย.63
222 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักแผน) จ ำนวน 1 อตัรำ 125,100 125,100 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรีรัตน์ พำนทอง/125,100 บ. นำงสำวนำรีรัตน์ พำนทอง/125,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สผ.11/2563 ลว.1 เม.ย.63
223 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักแผน) จ ำนวน 1 อตัรำ 102,840 102,840 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพิมล กนัธะลีย/์102,840 บ. นำงสำวพรพิมล กนัธะลีย/์102,840 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สผ.12/2563 ลว.1 เม.ย.63
224 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักแผน) จ ำนวน 1 อตัรำ 103,800 103,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวเนตรชนก สำยคง/103,800 บ. นำงสำวเนตรชนก สำยคง/103,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สผ.13/2563 ลว.1 เม.ย.63
225 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักแผน) จ ำนวน 1 อตัรำ 109,320 109,320 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจุฑำธปิ สิโรรส/109,320 บ. นำยจุฑำธปิ สิโรรส/109,320 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สผ.14/2563 ลว.1 เม.ย.63
226 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักแผน) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,600 90,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววรัมพร  มโนกำร/90,600 บ. นำงสำววรัมพร  มโนกำร/90,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สผ.15/2563 ลว.1 เม.ย.63
227 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักแผน) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,600 90,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัชรัตน์  นิธำกรณ์/90,600 บ. นำยณัชรัตน์  นิธำกรณ์/90,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สผ.16/2563 ลว.1 เม.ย.63
228 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 216,900 216,900 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยผำสุข เชียงตอง/216,900 บ. นำยผำสุข เชียงตอง/216,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.183/2563 ลว.1 เม.ย.63
229 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 139,290 139,290 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนงนุช คูสันเทียะ/139,290 บ. นำงสำวนงนุช คูสันเทียะ/139,290 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.184/2563 ลว.1 เม.ย.63
230 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 145,074 145,074 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวรักษิณำ บ้วนกยีำพันธุ/์145,074 บ. นำงสำวรักษิณำ บ้วนกยีำพันธุ/์145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.185/2563 ลว.1 เม.ย.63
231 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 116,442 116,442 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริพร  ธปิัน/116,442 บ. นำงสำวศิริพร  ธปิัน/116,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.186/2563 ลว.1 เม.ย.63
232 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 98,568 98,568 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเกษมสันต์ อำษำกจิ/98,568 บ. นำยเกษมสันต์ อำษำกจิ/98,568 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.187/2563 ลว.1 เม.ย.63
233 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 142,320 142,320 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอทุัย กติิตุ้ย/142,320 บ. นำยอทุัย กติิตุ้ย/142,320 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.188/2563 ลว.1 เม.ย.63
234 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 145,074 145,074 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนิศำชล อน้เชื้อจีน/145,074 บ. นำงสำวนิศำชล อน้เชื้อจีน/145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.189/2563 ลว.1 เม.ย.63
235 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,590 127,590 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสมปรำรถนำ วนัทยำ/127,590 บ. นำงสำวสมปรำรถนำ วนัทยำ/127,590 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.190/2563 ลว.1 เม.ย.63
236 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 115,842 115,842 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีหญิงรัตติกำล  พันธรักษ์เดชำ/115,842 บ. วำ่ที่ร้อยตรีหญิงรัตติกำล  พันธรักษ์เดชำ/115,842 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.191/2563 ลว.1 เม.ย.63

237 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 115,836 115,836 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพงศ์สนิท แสงสุวรรณ์/115,836 บ. นำยพงศ์สนิท แสงสุวรรณ์/115,836 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.192/2563 ลว.1 เม.ย.63
238 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,008 97,008 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปฐมพงศ์  วงศ์ษำ/97,008 บ. นำยปฐมพงศ์  วงศ์ษำ/97,008 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.193/2563 ลว.1 เม.ย.63
239 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 111,336 111,336 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐพัชร์ วงศ์ชัยพำณิชย์/111,336 บ. นำงสำวณัฐพัชร์ วงศ์ชัยพำณิชย์/111,336 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.194/2563 ลว.1 เม.ย.63
240 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 93,300 93,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวขวญัหทัย ธรรมเสนำ/93,300 บ. นำงสำวขวญัหทัย ธรรมเสนำ/93,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.195/2563 ลว.1 เม.ย.63
241 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 120,300 120,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิธร ธรัิงษี/120,300 บ. นำงสำวศศิธร ธรัิงษ/ี120,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.196/2563 ลว.1 เม.ย.63
242 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 114,744 114,744 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมศักย ์สิทธหิำญ114,744 บ. นำยสมศักย ์สิทธหิำญ114,744 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.197/2563 ลว.1 เม.ย.63
243 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,600 90,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิธร สะพำนพุทธ/90,600 บ. นำงสำวศศิธร สะพำนพุทธ/90,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.198/2563 ลว.1 เม.ย.63
244 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 109,626 109,626 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนุพงษ์  ขวญัสุวรรณ/109,626 บ. นำยอนุพงษ์  ขวญัสุวรรณ/109,626 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.199/2563 ลว.1 เม.ย.63
245 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 112,398 112,398 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวธนิศรำ แกว้เมือง/112,398 บ. นำงสำวธนิศรำ แกว้เมือง/112,398 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.200/2563 ลว.1 เม.ย.63
246 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,746 94,746 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยำภรณ์ ปินค ำ/94,746 บ. นำงสำวปิยำภรณ์ ปินค ำ/94,746 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.201/2563 ลว.1 เม.ย.63



247 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,962 97,962 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวลักขณำ  เหียง/97,962 บ. นำงสำวลักขณำ  เหียง/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.202/2563 ลว.1 เม.ย.63
248 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,542 94,542 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริลักษณ์ วงค์กนัแกว้/94,542 บ. นำงสำวศิริลักษณ์ วงค์กนัแกว้/94,542 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.203/2563 ลว.1 เม.ย.63
249 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 92,880 92,880 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวศิรุต    ฟูวงค์สิทธิ์/92,880 บ. นำยวศิรุต    ฟูวงค์สิทธิ์/92,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.204/2563 ลว.1 เม.ย.63
250 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,128 94,128 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ โพธิคุ้์มภัย/94,128 บ. นำยพิพัฒน์ โพธิคุ้์มภัย/94,128 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.205/2563 ลว.1 เม.ย.63
251 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,034 143,034 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์ ใจพันธ/์143,034 บ. นำยสุพจน์ ใจพันธ/์143,034 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.206/2563 ลว.1 เม.ย.63
252 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 146,442 146,442 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมงคล กล่อมใจ/146,442 บ. นำยมงคล กล่อมใจ/146,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.207/2563 ลว.1 เม.ย.63
253 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 140,676 140,676 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรำงค์ พยคัฆำ/140,676 บ. นำงสำวสุรำงค์ พยคัฆำ/140,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.208/2563 ลว.1 เม.ย.63
254 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 145,782 145,782 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤษณ์ กอ้นแกว้/145,782 บ. นำยจักรกฤษณ์ กอ้นแกว้/145,782 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.209/2563 ลว.1 เม.ย.63
255 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 144,684 144,684 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงบุษรำ ค่ ำคูณ/144,684 บ. นำงบุษรำ ค่ ำคูณ/144,684 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.210/2563 ลว.1 เม.ย.63
256 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,004 143,004 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววภิำวรรณ พลพุ่ม/143,004 บ. นำงสำววภิำวรรณ พลพุ่ม/143,004 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.211/2563 ลว.1 เม.ย.63
257 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,004 143,004 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชิโนรัตน์ อนัมกลุ/143,004 บ. นำงสำวชิโนรัตน์ อนัมกลุ/143,004 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.212/2563 ลว.1 เม.ย.63
258 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,960 141,960 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์ เตียงศรี/141,960 บ. นำยชัยณรงค์ เตียงศรี/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.213/2563 ลว.1 เม.ย.63
259 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,960 141,960 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชลฑริกำ พุทธวิงค์/141,960 บ. นำงสำวชลฑริกำ พุทธวิงค์/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.214/2563 ลว.1 เม.ย.63
260 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,960 141,960 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวอษุณำ ป้อมมโน/141,960 บ. นำงสำวอษุณำ ป้อมมโน/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.215/2563 ลว.1 เม.ย.63
261 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 140,862 140,862 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐชยำ กรอบจิตมั่น/140,862 บ. นำงสำวณัฐชยำ กรอบจิตมั่น/140,862 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.216/2563 ลว.1 เม.ย.63
262 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,960 141,960 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริพร ชั้นสุวรรณ/141,960 บ. นำงสำวศิริพร ชั้นสุวรรณ/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.217/2563 ลว.1 เม.ย.63
263 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,960 141,960 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ วงศ์ชยำงกรู/141,960 บ. นำงสำวปนัดดำ วงศ์ชยำงกรู/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.218/2563 ลว.1 เม.ย.63
264 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 140,862 140,862 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีหญิงณัฐธนิชชำ ปินตำ สกลุพันธ ์/ 140,862 บ. วำ่ที่ร้อยตรีหญิงณัฐธนิชชำ ปินตำ สกลุพันธ ์/ 140,862 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.219/2563 ลว.1 เม.ย.63
265 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 135,864 135,864 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยงยทุธ ์กองบุญ/135,864 บ. นำยยงยทุธ ์กองบุญ/135,864 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.220/2563 ลว.1 เม.ย.63
266 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 140,922 140,922 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำว มยริุนทร์ ยอดศรีวรรณ/140,922 บ. นำงสำว มยริุนทร์ ยอดศรีวรรณ/140,922 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.221/2563 ลว.1 เม.ย.63
267 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,944 127,944 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยคุณำกร เปี้ยบุญยนื/127,944 บ. นำยคุณำกร เปี้ยบุญยนื/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.222/2563 ลว.1 เม.ย.63
268 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 140,892 140,892 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภัณฑิรำ พอสุยะ/140,892 บ. นำงสำวภัณฑิรำ พอสุยะ/140,892 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.223/2563 ลว.1 เม.ย.63
269 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 126,810 126,810 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพยรั์ตน์  ใจค ำปัน/126,810 บ. นำงสำวทิพยรั์ตน์  ใจค ำปัน/126,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.224/2563 ลว.1 เม.ย.63
270 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 126,810 126,810 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐชนนท์ เรืองประดิษฐ์/126,810 บ. นำยณัฐชนนท์ เรืองประดิษฐ์/126,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.225/2563 ลว.1 เม.ย.63
271 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 126,336 126,336 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวยวุดี ทองค ำโฮ้ง/126,336 บ. นำงสำวยวุดี ทองค ำโฮ้ง/126,336 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.226/2563 ลว.1 เม.ย.63
272 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 125,622 125,622 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐธดิำ  อนิตำนนท์125,622 บ. นำงสำวณัฐธดิำ  อนิตำนนท์125,622 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.227/2563 ลว.1 เม.ย.63
273 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 122,400 122,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกำจพล  ปุ้มตะมะ 120,600 บ. นำยกำจพล  ปุ้มตะมะ 120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.228/2563 ลว.1 เม.ย.63
274 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 146,940 146,940 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ สำรใจ/146,940 บ. นำยสมบัติ สำรใจ/146,940 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.229/2563 ลว.1 เม.ย.63
275 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 131,838 131,838 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนลินนุช วงักำวี/131,838 บ. นำงสำวนลินนุช วงักำวี/131,838 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.230/2563 ลว.1 เม.ย.63
276 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 122,400 122,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ ์จ๊ะแต๊ะ/122,400 บ. นำยประสิทธิ ์จ๊ะแต๊ะ/122,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.231/2563 ลว.1 เม.ย.63
277 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,632 127,632 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจตุพงศ์  พลเหิม/127,632 บ. นำยจตุพงศ์  พลเหิม/127,632 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.232/2563 ลว.1 เม.ย.63
278 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 123,300 123,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพศิน เขียวแดง/123,300 บ. นำยพศิน เขียวแดง/123,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.233/2563 ลว.1 เม.ย.63
279 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 136,896 136,896 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพรรณนิดำ  อรุณดี/136,896 บ. นำงสำวพรรณนิดำ  อรุณดี/136,896 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.235/2563 ลว.1 เม.ย.63
280 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 131,838 131,838 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพิทักษ์  พันอนิทำ/131,838 บ. นำยพิทักษ์  พันอนิทำ/131,838 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.236/2563 ลว.1 เม.ย.63
281 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 125,760 125,760 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมงคลวฒัน์ คงมั่น/125,760 บ. นำยมงคลวฒัน์ คงมั่น/125,760 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.237/2563 ลว.1 เม.ย.63
282 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,944 127,944 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทรงกรด เพ็ชร์หล้ำ/127,944 บ. นำยทรงกรด เพ็ชร์หล้ำ/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.238/2563 ลว.1 เม.ย.63
283 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 132,810 132,810 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปิติภัทร อมรไพร/132,810 บ. นำยปิติภัทร อมรไพร/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.239/2563 ลว.1 เม.ย.63
284 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 120,600 120,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยทุธศักด์ิ ธรรมชัย/120,600 บ. นำยยทุธศักด์ิ ธรรมชัย/120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.240/2563 ลว.1 เม.ย.63
285 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 145,836 145,836 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนงลักษณ์ ไชยมงคล/145,836 บ. นำงสำวนงลักษณ์ ไชยมงคล/145,836 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.241/2563 ลว.1 เม.ย.63
286 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 137,922 137,922 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสถิตย ์สีมำ/137,922 บ. นำยสถิตย ์สีมำ/137,922 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.242/2563 ลว.1 เม.ย.63
287 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 125,760 125,760 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธวชัชัย ยะอิน่/125,760 บ. นำยธวชัชัย ยะอิน่/125,760 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.243/2563 ลว.1 เม.ย.63
288 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,008 127,008 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยน้อม เมหล่ิง/127,008 บ. นำยน้อม เมหล่ิง/127,008 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.245/2563 ลว.1 เม.ย.63
289 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 138,954 138,954 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวอจัฉริยำ  โตนะโพ/120,600 บ. นำงสำวอจัฉริยำ  โตนะโพ/120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.246/2563 ลว.1 เม.ย.63
290 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,944 127,944 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเอกรัตน์ จริยำ/127,944 บ. นำยเอกรัตน์ จริยำ/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.247/2563 ลว.1 เม.ย.63
291 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,200 124,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิตำ ทิศเป็ง/124,200 บ. นำงสำวชนิตำ ทิศเป็ง/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.248/2563 ลว.1 เม.ย.63
292 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,200 124,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยำสุ สุดลึก/124,200 บ. นำยยำสุ สุดลึก/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.249/2563 ลว.1 เม.ย.63
293 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,200 124,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรำพงษ์ ทรำยค ำ/120,600 บ. นำยธรำพงษ์ ทรำยค ำ/120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.250/2563 ลว.1 เม.ย.63
294 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 91,950 91,950 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปวณ์ีนุช ปวงวงค์ค ำ/91,950 บ. นำงสำวปวณ์ีนุช ปวงวงค์ค ำ/91,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.251/2563 ลว.1 เม.ย.63
295 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 91,500 91,500 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีแทนไท กล่อมจินดำ/91,500 บ. วำ่ที่ร้อยตรีแทนไท กล่อมจินดำ/91,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.252/2563 ลว.1 เม.ย.63
296 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 147,558 147,558 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐมน บัวใหญ/่147,558 บ. นำงสำวณฐมน บัวใหญ/่147,558 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.253/2563 ลว.1 เม.ย.63
297 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 147,552 147,552 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ น้ ำค ำ/147,552 บ. นำยปรีชำ น้ ำค ำ/147,552 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.254/2563 ลว.1 เม.ย.63



298 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 133,800 133,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกติติพงศ์  รพีบุญญำนนท/์133,800 บ. นำยกติติพงศ์  รพีบุญญำนนท/์133,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.255/2563 ลว.1 เม.ย.63
299 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 146,442 146,442 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสำมำรถ เดยะ/146,442 บ. นำยสำมำรถ เดยะ/146,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.256/2563 ลว.1 เม.ย.63
300 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 137,928 137,928 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรีวฒัน์ ชุติรดำ/137,928 บ. นำยธรีวฒัน์ ชุติรดำ/137,928 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.257/2563 ลว.1 เม.ย.63
301 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 140,676 140,676 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศุภกฤต วรนันสิทธิ์/140,676 บ. นำยศุภกฤต วรนันสิทธิ์/140,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.258/2563 ลว.1 เม.ย.63
302 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 131,838 131,838 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพงษ์สวสัด์ิ  ขันธะ/131,838 บ. นำยพงษ์สวสัด์ิ  ขันธะ/131,838 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.259/2563 ลว.1 เม.ย.63
303 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,944 127,944 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพีระเกยีรติ กนัทอง/127,944 บ. นำยพีระเกยีรติ กนัทอง/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.260/2563 ลว.1 เม.ย.63
304 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 132,810 132,810 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจีรนันท์  ยะมะโน/132,810 บ. นำงสำวจีรนันท์  ยะมะโน/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.261/2563 ลว.1 เม.ย.63
305 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,732 141,732 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมนึก บุญเกดิ/141,732 บ. นำยสมนึก บุญเกดิ/141,732 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.262/2563 ลว.1 เม.ย.63
306 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,200 124,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจตุพร ชุ่มมะโน/124,200 บ. นำงสำวจตุพร ชุ่มมะโน/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.263/2563 ลว.1 เม.ย.63
307 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 147,552 147,552 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประสงค์ แซ่เฒ่ำ/147,552 บ. นำยประสงค์ แซ่เฒ่ำ/147,552 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.264/2563 ลว.1 เม.ย.63
308 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,960 141,960 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำภำ บังอหิล้ำ/141,960 บ. นำงสำวจิรำภำ บังอหิล้ำ/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.265/2563 ลว.1 เม.ย.63
309 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 148,680 สพ./25633 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชัญญำนุช เกษนำ/148,680 บ. นำงสำวชัญญำนุช เกษนำ/148,680 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.266/2563 ลว.1 เม.ย.63
310 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 132,810 132,810 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภำณุพงศ์  ค ำลือ/132,810 บ. นำยภำณุพงศ์  ค ำลือ/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.267/2563 ลว.1 เม.ย.63
311 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,944 127,944 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุทธรัิกษ์ อปุนันท์/127,944 บ. นำยสุทธรัิกษ์ อปุนันท์/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.268/2563 ลว.1 เม.ย.63
312 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 146,442 146,442 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอภิชำติ เนื่องนิตย/์146,442 บ. นำยอภิชำติ เนื่องนิตย/์146,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.269/2563 ลว.1 เม.ย.63
313 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 146,442 146,442 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภำวณีิ ศรีเวยีงชัย/146,442 บ. นำงสำวภำวณีิ ศรีเวยีงชัย/146,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.270/2563 ลว.1 เม.ย.63
314 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 145,836 145,836 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวอลิัปรียำ สิริสิทธิ์/145,836 บ. นำงสำวอลิัปรียำ สิริสิทธิ์/145,836 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.271/2563 ลว.1 เม.ย.63
315 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 120,600 120,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวธมน ประกอบแสง/120,600 บ. นำงสำวธมน ประกอบแสง/120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.272/2563 ลว.1 เม.ย.63
316 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 136,896 136,896 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ พิทักคีรี/136,896 บ. นำยปรีดำ พิทักคีรี/136,896 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.273/2563 ลว.1 เม.ย.63
317 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 140,676 140,676 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีสมชำย ดอกแกว้/140,676 บ. วำ่ที่ร้อยตรีสมชำย ดอกแกว้/140,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.274/2563 ลว.1 เม.ย.63
318 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,200 124,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจตุรพร จอมค ำ/124,200 บ. นำงสำวจตุรพร จอมค ำ/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.275/2563 ลว.1 เม.ย.63
319 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 122,178 122,178 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนพดล ด ำรงกำญจนกลุ/122,178 บ. นำยนพดล ด ำรงกำญจนกลุ/122,178 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.276/2563 ลว.1 เม.ย.63
320 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 131,838 131,838 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภัทรนันท์  บิโข/่131,838 บ. นำยภัทรนันท์  บิโข/่131,838 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.277/2563 ลว.1 เม.ย.63
321 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 146,436 146,436 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำณัติ ธขิวญั/146,436 บ. นำยอำณัติ ธขิวญั/146,436 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.278/2563 ลว.1 เม.ย.63
322 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,200 124,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทิตยม์งคล พรมเมือง/124,200 บ. นำยทิตยม์งคล พรมเมือง/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.279/2563 ลว.1 เม.ย.63
323 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 171,996 171,996 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทรงศักด์ิ บุญสวสัด์ิ/171,996 บ. นำยทรงศักด์ิ บุญสวสัด์ิ/171,996 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.280/2563 ลว.1 เม.ย.63
324 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,732 141,732 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภรำดร นำยหวำ่ง/141,732 บ. นำยภรำดร นำยหวำ่ง/141,732 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.281/2563 ลว.1 เม.ย.63
325 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 133,794 133,794 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพรอนงค์ วงค์สถำน/133,794 บ. นำงสำวพรอนงค์ วงค์สถำน/133,794 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.282/2563 ลว.1 เม.ย.63
326 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 132,810 132,810 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวรุจิรำ  ตะดิ/132,810 บ. นำงสำวรุจิรำ  ตะดิ/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.283/2563 ลว.1 เม.ย.63
327 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 140,676 140,676 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพิณทิพย ์แดงไฝ/140,676 บ. นำงสำวพิณทิพย ์แดงไฝ/140,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.284/2563 ลว.1 เม.ย.63
328 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,632 127,632 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยถิรพันธ ์ปิ่นหยำ่/122,400 บ. นำยถิรพันธ ์ปิ่นหยำ่/122,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.285/2563 ลว.1 เม.ย.63
329 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,200 124,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล ธปูเทียน/124,200 บ. นำยณัฐพล ธปูเทียน/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.286/2563 ลว.1 เม.ย.63
330 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 122,400 122,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพัตรำ สีมูล/122,400 บ. นำงสำวสุพัตรำ สีมูล/122,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.287/2563 ลว.1 เม.ย.63
331 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 147,558 147,558 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ ์วงศ์ผำ/147,558 บ. นำยประสิทธิ ์วงศ์ผำ/147,558 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.288/2563 ลว.1 เม.ย.63
332 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 122,700 122,700 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวอภิชญำ พิมดี/122,700 บ. นำงสำวอภิชญำ พิมดี/122,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.289/2563 ลว.1 เม.ย.63
333 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,200 124,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเสกสิทธิ ์จิตมะโนน/124,200 บ. นำยเสกสิทธิ ์จิตมะโนน/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.290/2563 ลว.1 เม.ย.63
334 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 107,400 107,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤช ปำหวำ่/107,400 บ. นำยจักรกฤช ปำหวำ่/107,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.291/2563 ลว.1 เม.ย.63
335 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,336 141,336 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชัยเจริญ นิติคุณชัย/141,336 บ. นำยชัยเจริญ นิติคุณชัย/141,336 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.292/2563 ลว.1 เม.ย.63
336 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,962 97,962 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไมตรี  แซทู/97,962 บ. นำยไมตรี  แซท/ู97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.293/2563 ลว.1 เม.ย.63
337 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,542 94,542 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรชัย ไพรีเกษม/94,542 บ. นำยสุรชัย ไพรีเกษม/94,542 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.294/2563 ลว.1 เม.ย.63
338 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,472 143,472 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศักด์ิ มณีรัตน์/143,472 บ. นำยพงษ์ศักด์ิ มณีรัตน์/143,472 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.295/2563 ลว.1 เม.ย.63
339 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 92,880 92,880 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเอกพันธ ์ จันทะกี/92,880 บ. นำยเอกพันธ ์ จันทะกี/92,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.296/2563 ลว.1 เม.ย.63
340 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,330 141,330 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพรชัย นุเก/141,330 บ. นำยพรชัย นุเก/141,330 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.297/2563 ลว.1 เม.ย.63
341 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 107,400 107,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรีวฒิุ พนำใสจันทร์แจ่ม/107,400 บ. นำยธรีวฒิุ พนำใสจันทร์แจ่ม/107,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.298/2563 ลว.1 เม.ย.63
342 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,336 141,336 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพัฒนำ มงคลวำท/141,336 บ. นำยพัฒนำ มงคลวำท/141,336 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.299/2563 ลว.1 เม.ย.63
343 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 104,034 104,034 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรีพล จิรโรจน์อำภำ/104,034 บ. นำยธรีพล จิรโรจน์อำภำ/104,034 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.300/2563 ลว.1 เม.ย.63
344 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 95,370 95,370 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธญัธรณ์ กอ่นเสียงสังข์/95,370 บ. นำยธญัธรณ์ กอ่นเสียงสังข์/95,370 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.301/2563 ลว.1 เม.ย.63
345 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 140,274 140,274 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพันธ ์พวงไพรพฤกษ์/140,274 บ. นำยประพันธ ์พวงไพรพฤกษ์/140,274 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.302/2563 ลว.1 เม.ย.63
346 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,962 97,962 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุวทิย ์พันธลิุ/97,962 บ. นำยสุวทิย ์พันธลิุ/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.303/2563 ลว.1 เม.ย.63
347 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 104,034 104,034 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไพจิตร  จอตุ/104,034 บ. นำยไพจิตร  จอตุ/104,034 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.304/2563 ลว.1 เม.ย.63
348 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,330 141,330 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีสัญชัย เชียงตำ/141,330 บ. วำ่ที่ร้อยตรีสัญชัย เชียงตำ/141,330 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.305/2563 ลว.1 เม.ย.63



349 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 108,144 108,144 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอทุัย อทุัยแสนปรีดำ/108,144 บ. นำยอทุัย อทุัยแสนปรีดำ/108,144 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.306/2563 ลว.1 เม.ย.63
350 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 108,144 108,144 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอเุทน บุญสำ/108,144 บ. นำยอเุทน บุญสำ/108,144 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.307/2563 ลว.1 เม.ย.63
351 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 141,330 141,330 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภรำดำ นำยหวำ่ง/141,330 บ. นำยภรำดำ นำยหวำ่ง/141,330 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.308/2563 ลว.1 เม.ย.63
352 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 108,138 108,138 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชื่นสวสัด์ิ หรรษำธำรำ/108,138 บ. นำยชื่นสวสัด์ิ หรรษำธำรำ/108,138 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.309/2563 ลว.1 เม.ย.63
353 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 142,398 142,398 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรชัย สิทธิโ์ชคเสรี/142,398 บ. นำยสุรชัย สิทธิโ์ชคเสรี/142,398 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.310/2563 ลว.1 เม.ย.63
354 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,962 97,962 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรีะชัย อมรกจิกวำ้ง/97,962 บ. นำยธรีะชัย อมรกจิกวำ้ง/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.311/2563 ลว.1 เม.ย.63
355 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,962 97,962 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยริว ผำติอมรกจิ/97,962 บ. นำยริว ผำติอมรกจิ/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.312/2563 ลว.1 เม.ย.63
356 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 127,944 127,944 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจักรกจิ สิริธำรกลุ/127,944 บ. นำยจักรกจิ สิริธำรกลุ/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.313/2563 ลว.1 เม.ย.63
357 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 107,400 107,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยรณชิต กบัปุละวนั/107,400 บ. นำยรณชิต กบัปุละวนั/107,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.314/2563 ลว.1 เม.ย.63
358 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 120,600 120,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพันชัย  กจิรุ่งเรืองดี/120,600 บ. นำยพันชัย  กจิรุ่งเรืองดี/120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.315/2563 ลว.1 เม.ย.63
359 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,962 97,962 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนรินทร์ โพเง่/97,962 บ. นำยนรินทร์ โพเง่/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.316/2563 ลว.1 เม.ย.63
360 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,400 143,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนงนุช ใจโต/143,400 บ. นำงสำวนงนุช ใจโต/143,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.317/2563 ลว.1 เม.ย.63
361 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,600 90,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำว ศศิธร  เทพปะชัย/90,600 บ. นำงสำว ศศิธร  เทพปะชัย/90,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.318/2563 ลว.1 เม.ย.63
362 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,600 90,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ หีบทอง/90,600 บ. นำงสำวสุดำรัตน์ หีบทอง/90,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.319/2563 ลว.1 เม.ย.63
363 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 108,588 108,588 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจำรุวรรณ ล ำเลำ/108,588 บ. นำงสำวจำรุวรรณ ล ำเลำ/108,588 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.320/2563 ลว.1 เม.ย.63
364 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 93,300 93,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวบุณฑิกำ  สุทธเขต/93,300 บ. นำงสำวบุณฑิกำ  สุทธเขต/93,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.321/2563 ลว.1 เม.ย.63
365 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,200 94,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกรกฎ แสนธิ/94,200 บ. นำยกรกฎ แสนธิ/94,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.322/2563 ลว.1 เม.ย.63
366 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 103,434 103,434 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐจิรำ หนูแดง/103,434 บ. นำงสำวณัฐจิรำ หนูแดง/103,434 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.323/2563 ลว.1 เม.ย.63
367 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 122,718 122,718 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวกฤษณี  เจริญทรัพย์/122,718 บ. นำงสำวกฤษณี  เจริญทรัพย์/122,718 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.324/2563 ลว.1 เม.ย.63
368 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 136,884 136,884 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพิณ ลอมไธสง/136,884 บ. นำงสำวพรพิณ ลอมไธสง/136,884 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.325/2563 ลว.1 เม.ย.63
369 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,200 94,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์จิรำ ดวงต๊ิบ/94,200 บ. นำงสำวจันทร์จิรำ ดวงต๊ิบ/94,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.326/2563 ลว.1 เม.ย.63
370 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,008 97,008 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเขตขันธ ์ขันธวธุ/97,008 บ. นำยเขตขันธ ์ขันธวธุ/97,008 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.327/2563 ลว.1 เม.ย.63
371 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 145,332 145,332 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำพร แสงศรี/145,332 บ. นำงสำวประภำพร แสงศรี/145,332 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.328/2563 ลว.1 เม.ย.63
372 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 132,810 132,810 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุเชำว ์นำยหวำ่ง/132,810 บ. นำยสุเชำว ์นำยหวำ่ง/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.329/2563 ลว.1 เม.ย.63
373 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 125,388 125,388 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประถม ยศศักด์ินิรันดร์/125,388 บ. นำยประถม ยศศักด์ินิรันดร์/125,388 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.331/2563 ลว.1 เม.ย.63
374 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 120,600 120,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดนัย แสงมณี/120,600 บ. นำยดนัย แสงมณี/120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.332/2563 ลว.1 เม.ย.63
375 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 146,442 146,442 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพัลลภ ปัญญำ/146,442 นำยพัลลภ ปัญญำ/146,442 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.333/2563 ลว.1 เม.ย.63
376 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 93,300 93,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ สำคิรินทร์/93,300 นำยเจษฎำ สำคิรินทร์/93,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.335/2563 ลว.1 เม.ย.63
377 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 146,442 146,442 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทองสุข จรุงไทยศิลป์/146,442 นำยทองสุข จรุงไทยศิลป์/146,442 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.336/2563 ลว.1 เม.ย.63
378 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 146,442 146,442 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฬำ เจำะโด/146,442 นำงสำวจุฬำ เจำะโด/146,442 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.337/2563 ลว.1 เม.ย.63
379 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 123,300 123,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวอญัชลิตตำ วอพะพอ/123,300 บ. นำงสำวอญัชลิตตำ วอพะพอ/123,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.338/2563 ลว.1 เม.ย.63
380 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 100,600 100,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธนำกร ประชุมศรี/100,600 บ. นำยธนำกร ประชุมศรี/100,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.339/2563 ลว.1 เม.ย.63
381 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 120,600 120,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจำรุวรรณ เคำรพปรัชญำ/120,600 บ. นำงสำวจำรุวรรณ เคำรพปรัชญำ/120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.340/2563 ลว.1 เม.ย.63
382 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 128,880 128,880 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพัฒนำ ส่องแสง/128,880 นำงสำวพัฒนำ ส่องแสง/128,880 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.341/2563 ลว.1 เม.ย.63
383 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 139,626 139,626 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเฉลิม สถิตอนันต์/139,626 นำยเฉลิม สถิตอนันต์/139,626 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.342/2563 ลว.1 เม.ย.63
384 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 134,790 134,790 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรเชษฐ์  เลำวำ้ง/134,790 นำยสุรเชษฐ์  เลำวำ้ง/134,790 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.343/2563 ลว.1 เม.ย.63
385 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,200 94,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวหนึ่งฤทัย ยะกยุ/94,200 นำงสำวหนึ่งฤทัย ยะกยุ/94,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.344/2563 ลว.1 เม.ย.63
386 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 244,830 244,830 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบรรจง ปำนดี/244,830 นำยบรรจง ปำนดี/244,830 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.345/2563 ลว.1 เม.ย.63
387 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 92,628 92,628 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรพรรณ พุ่มชื่น/92,628 นำงสำวพัชรพรรณ พุ่มชื่น/92,628 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.346/2563 ลว.1 เม.ย.63
388 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 102,810 102,810 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวฝันทิพย ์ มงคลสิทธิ/์102,810 นำงสำวฝันทิพย ์ มงคลสิทธิ/์102,810 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.347/2563 ลว.1 เม.ย.63
389 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 116,442 116,442 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวหนึ่งฤทัย มูลชิด/116,442 นำงสำวหนึ่งฤทัย มูลชิด/116,442 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.348/2563 ลว.1 เม.ย.63
390 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,600 90,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชำรีย ์มงคล/90,600 บ. นำงสำวณิชำรีย ์มงคล/90,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.349/2563 ลว.1 เม.ย.63
391 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,600 90,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวอญัชลี  พะกลุปิน/90,600 บ. นำงสำวอญัชลี  พะกลุปิน/90,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.350/2563 ลว.1 เม.ย.63
392 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 98,880 98,880 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐดนนท์ นิลพันธุ์/98,880 นำยณัฐดนนท์ นิลพันธุ์/98,880 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.351/2563 ลว.1 เม.ย.63
393 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,200 94,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปัณณรัตน์ เมธโีรจน์มงคล/94,200 นำงสำวปัณณรัตน์ เมธโีรจน์มงคล/94,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.352/2563 ลว.1 เม.ย.63
394 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,600 90,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุขเกษม ร่วมรักษ์/90,600 บ. นำยสุขเกษม ร่วมรักษ์/90,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.353/2563 ลว.1 เม.ย.63
395 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,694 143,694 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวคนึงนิจ ชีวงักรู/143,694 บ. นำงสำวคนึงนิจ ชีวงักรู/143,694 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.354/2563 ลว.1 เม.ย.63
396 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 117,552 117,552 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอ ำพล สีบัณฑิตย/์117,552 บ. นำยอ ำพล สีบัณฑิตย/์117,552 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.355/2563 ลว.1 เม.ย.63
397 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 136,884 136,884 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชำญกจิ หอมจันทร์/136,884 บ. นำยชำญกจิ หอมจันทร์/136,884 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.356/2563 ลว.1 เม.ย.63
398 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 102,810 102,810 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ศักด์ิ  ตันจินะ/102,810 บ. นำยณรงค์ศักด์ิ  ตันจินะ/102,810 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.357/2563 ลว.1 เม.ย.63
399 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 210,600 210,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์ สุนันตำ/210,600 บ. นำยสุทัศน์ สุนันตำ/210,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.358/2563 ลว.1 เม.ย.63



400 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 245,400 245,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศิริพงศ์ หังสพฤกษ์/245,400 บ. นำยศิริพงศ์ หังสพฤกษ์/245,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.359/2563 ลว.1 เม.ย.63
401 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,632 97,632 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจริยำ ตำค ำ/97,632 บ. นำงสำวจริยำ ตำค ำ/97,632 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.360/2563 ลว.1 เม.ย.63
402 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 75,500 75,500 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรเมธ  หอมุด/75,500 บ. นำยวรเมธ  หอมุด/75,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.361/2563 ลว.1 เม.ย.63
403 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 10,500 10,500 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  นันป้อ/10,500 บ. นำยเอกลักษณ์  นันป้อ/10,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.363/2563 ลว.1 เม.ย.63
404 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 60,400 60,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐฎฐพร กนัยะมี/60,400 บ. นำงสำวณัฐฎฐพร กนัยะมี/60,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.364/2563 ลว.1 เม.ย.63
405 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 60,400 60,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวธวิำภรณ์ นำงเมำะ/60,400 บ. นำงสำวธวิำภรณ์ นำงเมำะ/60,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.365/2563 ลว.1 เม.ย.63
406 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 80,400 80,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนนท์  พรมศรีจันทร์/80,400 บ. นำงสำวจิรนนท์  พรมศรีจันทร์/80,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.366/2563 ลว.1 เม.ย.63
407 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,300 45,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจักรพันธ ์ อปุำระ/45,300 บ. นำยจักรพันธ ์ อปุำระ/45,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.367/2563 ลว.1 เม.ย.63
408 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 145,074 145,074 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนัษ อนันตะ/145,074 บ. นำงสำวกำญจนัษ อนันตะ/145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.35/2563 ลว.1 เม.ย.63
409 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 110,676 110,676 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์ อตุมำ /110,676 บ. นำยคมสันต์ อตุมำ /110,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.36/2563 ลว.1 เม.ย.63
410 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 123,870 123,870 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนริศรำ เกดิสุข /123,870 บ. นำงสำวนริศรำ เกดิสุข /123,870 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.37/2563 ลว.1 เม.ย.63
411 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,632 97,632 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชีรณัช กำบบัว/97,632 บ. นำงสำวชีรณัช กำบบัว/97,632 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.38/2563 ลว.1 เม.ย.63
412 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 122,682 122,682 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐภัทร สุวรรณโฉม /122,682 บ. นำงสำวณฐภัทร สุวรรณโฉม /122,682 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.39/2563 ลว.1 เม.ย.63
413 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,694 143,694 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสำยพันธุ ์กำบใบ/143,694 บ. นำงสำวสำยพันธุ ์กำบใบ/143,694 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.40/2563 ลว.1 เม.ย.63
414 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 47,100 47,100 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอภิรัตน์ ดอกแกว้/47,100 บ. นำยอภิรัตน์ ดอกแกว้/47,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.41/2563 ลว.1 เม.ย.63
415 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 123,474 123,474 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพินญำ ขันติภำพ/123,474 บ. นำงสำวสุพินญำ ขันติภำพ/123,474 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.42/2563 ลว.1 เม.ย.63
416 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 131,310 131,310 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุมำนี กนัธว/ี131,310 บ. นำงสำวสุมำนี กนัธว/ี131,310 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.43/2563 ลว.1 เม.ย.63
417 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,694 143,694 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิศิริ คุปตรัตน์/143,694 บ. นำยศักด์ิศิริ คุปตรัตน์/143,694 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.44/2563 ลว.1 เม.ย.63
418 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 126,288 126,288 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภำวณีี  ค ำแสน/126,288 บ. นำงสำวภำวณีี  ค ำแสน/126,288 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.46/2563 ลว.1 เม.ย.63
419 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 135,180 135,180 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีหญิงดำรำรัตน์ ทิมทอง/135,180 บ. วำ่ที่ร้อยตรีหญิงดำรำรัตน์ ทิมทอง/135,180 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.47/2563 ลว.1 เม.ย.63
420 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,700 143,700 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล กำมล /143,700 บ. นำยณัฐพล กำมล /143,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.48/2563 ลว.1 เม.ย.63
421 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 99,828 99,828 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธญัพิสิษฐ์ ใจแข็ง/99,828 บ. นำยธญัพิสิษฐ์ ใจแข็ง/99,828 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.49/2563 ลว.1 เม.ย.63
422 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,200 94,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรีชิต เนำะดู/94,200 บ. นำยวรีชิต เนำะดู/94,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.50/2563 ลว.1 เม.ย.63
423 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 145,074 145,074 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐธยำน์ สุริยวงศ์/145,074 บ. นำงสำวณัฐธยำน์ สุริยวงศ์/145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.51/2563 ลว.1 เม.ย.63
424 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 145,074 145,074 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสำธติ มิตรหำญ/145,074 บ. นำยสำธติ มิตรหำญ/145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.52/2563 ลว.1 เม.ย.63
425 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 126,288 126,288 วธิเีฉพำะเจำะจง นำกววีฒัน์ บุญคำน/126,288 บ. นำกววีฒัน์ บุญคำน/126,288 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.53/2563 ลว.1 เม.ย.63
426 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 120,300 120,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววจิิตรำ บุรุษภักดี/120,300 บ. นำงสำววจิิตรำ บุรุษภักดี/120,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.54/2563 ลว.1 เม.ย.63
427 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 120,300 120,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์ พรหมศร/120,300 บ. นำงสำววรำภรณ์ พรหมศร/120,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.55/2563 ลว.1 เม.ย.63
428 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,668 124,668 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภัทรำพร จิว๋อยู ่/124,668 บ. นำงสำวภัทรำพร จิว๋อยู ่/124,668 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.56/2563 ลว.1 เม.ย.63
429 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 119,826 119,826 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววลัภำ อทูอง /119,826 บ. นำงสำววลัภำ อทูอง /119,826 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.57/2563 ลว.1 เม.ย.63
430 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 119,826 119,826 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจำมรี เกติมำ/119,826 บ. นำงสำวจำมรี เกติมำ/119,826 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.58/2563 ลว.1 เม.ย.63
431 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 123,078 123,078 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวหัทยำ พัฒนะพงศ์พันธุ/์123,078 บ. นำงสำวหัทยำ พัฒนะพงศ์พันธุ/์123,078 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.59/2563 ลว.1 เม.ย.63
432 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 114,738 114,738 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววมิลรัตน์ พรรณเรืองรอง/114,738 บ. นำงสำววมิลรัตน์ พรรณเรืองรอง/114,738 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.60/2563 ลว.1 เม.ย.63
433 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 139,518 139,518 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวองัคณำภรณ์ พงศ์ด้วง/139,518 บ. นำงสำวองัคณำภรณ์ พงศ์ด้วง/139,518 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.61/2563 ลว.1 เม.ย.63
434 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 121,914 121,914 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนิสำยชล ศิริวำท/121,914 บ. นำงสำวนิสำยชล ศิริวำท/121,914 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.62/2563 ลว.1 เม.ย.63
435 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 124,668 124,668 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนิจปวริชศำ ภพักตร์จันทร์/124,668 บ. นำงสำวนิจปวริชศำ ภพักตร์จันทร์/124,668 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.63/2563 ลว.1 เม.ย.63
436 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 136,470 136,470 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำนนท์ เทิดไพรพนำวลัย/์136,470 บ. นำยอำนนท์ เทิดไพรพนำวลัย/์136,470 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.64/2563 ลว.1 เม.ย.63
437 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 118,680 118,680 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชำกร จันเสว ี/118,680 บ. นำงสำวณิชำกร จันเสว ี/118,680 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.65/2563 ลว.1 เม.ย.63
438 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 143,700 143,700 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวหนึ่งฤทัย บุญมำลำ /143,700 บ. นำงสำวหนึ่งฤทัย บุญมำลำ /143,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.66/2563 ลว.1 เม.ย.63
439 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 170,796 170,796 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีศุลิเชษฐ์ ทองกล่ ำ/170,796 บ. วำ่ที่ร้อยตรีศุลิเชษฐ์ ทองกล่ ำ/170,796 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.67/2563 ลว.1 เม.ย.63
440 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 47,100 47,100 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอภิรัตน์ ดอกแกว้/47,100 บ. นำยอภิรัตน์ ดอกแกว้/47,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.68/2563 ลว.1 เม.ย.63
441 จ้ำงเหมำบริกำร (หน่วยตรวจสอบภำยใน) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,000 90,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววนัวสิำข์ ยศปัญญำ/90,000 บ. นำงสำววนัวสิำข์ ยศปัญญำ/90,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ตน.6/2563 ลว.1 เม.ษ.63
442 จ้ำงเหมำบริกำร (หน่วยตรวจสอบภำยใน) จ ำนวน 1 อตัรำ 90,000 90,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์ฉำย กนัทิวงค์/90,000 บ. นำงสำวจันทร์ฉำย กนัทิวงค์/90,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ตน.7/2563 ลว.1 เม.ษ.63
443 จ้ำงเหมำบริกำร (หน่วยตรวจสอบภำยใน) จ ำนวน 1 อตัรำ 63,500 63,500 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปรัชญำยทุธ  วงิเร็ว /63,500 บ. นำยปรัชญำยทุธ  วงิเร็ว /63,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ตน.8/2563 ลว.1 เม.ษ.63
444 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 78,900 78,900 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชำตินุรักษ์ ดวงค ำ/78,900 บ. นำยชำตินุรักษ์ ดวงค ำ/78,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.54/2563 ลว.1 เม.ย.63
445 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 56,100 56,100 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม ยวงใย/56,100 บ. นำยบุญธรรม ยวงใย/56,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.55/2563 ลว.1 เม.ย.63
446 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 81,600 81,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ ตันอตุม์/81,600 บ. นำยปริญญำ ตันอตุม์/81,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.56/2563 ลว.1 เม.ย.63
447 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 68,100 68,100 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปิยบุตร ถึงลำภ/68,100 บ. นำยปิยบุตร ถึงลำภ/68,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.57/2563 ลว.1 เม.ย.63
448 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 75,600 75,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพุทธรัิกษ์ เม็งขำว/75,600 บ. นำยพุทธรัิกษ์ เม็งขำว/75,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.58/2563 ลว.1 เม.ย.63
449 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 60,600 60,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ  โชคธนกร/60,600 บ. นำยสมบัติ  โชคธนกร/60,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.59/2563 ลว.1 เม.ย.63
450 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 72,900 72,900 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำณัติ ยะวงค์/72,900 บ. นำยอำณัติ ยะวงค์/72,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.60/2563 ลว.1 เม.ย.63



451 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 79,500 79,500 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดิเทพ กนัธะ/79,500 บ. นำยอดิเทพ กนัธะ/79,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.61/2563 ลว.1 เม.ย.63
452 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 66,900 66,900 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนุชำ  อยูเ่สนำสน์/66,900 บ. นำยอนุชำ  อยูเ่สนำสน์/66,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.62/2563 ลว.1 เม.ย.63
453 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 84,600 84,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเลิศศักด์ิ ภูรังษ/ี84,600 บ. นำยเลิศศักด์ิ ภูรังษ/ี84,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.63/2563 ลว.1 เม.ย.63
454 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 69,900 69,900 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศุภวชิญ์ ปินต๊ะ/69,900 บ. นำยศุภวชิญ์ ปินต๊ะ/69,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.64/2563 ลว.1 เม.ย.63
455 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 67,500 67,500 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธงชัย ประพันธ/์67,500 บ. นำยธงชัย ประพันธ/์67,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.65/2563 ลว.1 เม.ย.63
456 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 66,300 66,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร กมล/66,300 บ. นำยอดุร กมล/66,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.66/2563 ลว.1 เม.ย.63
457 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 59,400 59,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวนิัย พรมโสภำ/59,400 บ. นำยวนิัย พรมโสภำ/59,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.67/2563 ลว.1 เม.ย.63
458 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 66,300 66,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชนชล เสำโรธำ /66,300 บ. นำยชนชล เสำโรธำ /66,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.68/2563 ลว.1 เม.ย.63
459 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 64,800 64,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรพันธ ์ มังคละ/64,800 บ. นำยสุรพันธ ์ มังคละ/64,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.69/2563 ลว.1 เม.ย.63
460 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 58,200 58,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐวฒิุ มลศิริ/58,200 บ. นำยณัฐวฒิุ มลศิริ/58,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.70/2563 ลว.1 เม.ย.63
461 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 75,300 75,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบรรจงศักด์ิ กนัทะวงั/75,300 บ. นำยบรรจงศักด์ิ กนัทะวงั/75,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.71/2563 ลว.1 เม.ย.63
462 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 62,400 62,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวทิยำ พงศ์พันธพ์ัฒนำ/62,400 บ. นำยวทิยำ พงศ์พันธพ์ัฒนำ/62,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.72/2563 ลว.1 เม.ย.63
463 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 71,400 71,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมฤทธิ ์อิน่แกว้/71,400 บ. นำยสมฤทธิ ์อิน่แกว้/71,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.73/2563 ลว.1 เม.ย.63
464 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 75,300 75,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศรชัย วงศ์จันทร์/75,300 บ. นำยศรชัย วงศ์จันทร์/75,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.74/2563 ลว.1 เม.ย.63
465 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 72,000 72,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทองสุข มำอยู/่72,000 บ. นำยทองสุข มำอยู/่72,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.75/2563 ลว.1 เม.ย.63
466 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 31,200 31,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไกรศร ต๋ำนะ/31,200 บ. นำยไกรศร ต๋ำนะ/31,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.76/2563 ลว.1 เม.ย.63
467 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 114,180 114,180 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพรรณ ทำเกดิ/114,180 บ. นำงสำวอรพรรณ ทำเกดิ/114,180 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.77/2563 ลว.1 เม.ย.63
468 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 97,950 97,950 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงอจัฉรำ เมืองตำ/97,950 บ. นำงอจัฉรำ เมืองตำ/97,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.78/2563 ลว.1 เม.ย.63
469 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 98,880 98,880 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพรเทพ ภูฟ้ำศิริกลุ/98,880 บ. นำยพรเทพ ภูฟ้ำศิริกลุ/98,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.79/2563 ลว.1 เม.ย.63
470 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 95,100 95,100 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยทุธพงษ์ ขำวสัก/95,100 บ. นำยยทุธพงษ์ ขำวสัก/95,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.80/2563 ลว.1 เม.ย.63
471 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 71,490 71,490 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยรุ่งเรือง อรุำพร/71,490 บ. นำยรุ่งเรือง อรุำพร/71,490 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.81/2563 ลว.1 เม.ย.63
472 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 93,240 93,240 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมพร กำญจนรัตน์/93,240 บ. นำยสมพร กำญจนรัตน์/93,240 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.82/2563 ลว.1 เม.ย.63
473 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 80,640 80,640 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำยอรุณ พรหมพินิจ/80,640 บ. นำงสำยอรุณ พรหมพินิจ/80,640 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.83/2563 ลว.1 เม.ย.63
474 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 63,000 63,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงโสมรัศมี ปำสุธรรม/63,000 บ. นำงโสมรัศมี ปำสุธรรม/63,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.84/2563 ลว.1 เม.ย.63
475 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 47,400 47,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงยพุิน ไชยพล/47,400 บ. นำงยพุิน ไชยพล/47,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.85/2563 ลว.1 เม.ย.63
476 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,900 57,900 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงน้ ำฝน วนัมอย/57,900 บ. นำงน้ ำฝน วนัมอย/57,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.86/2563 ลว.1 เม.ย.63
477 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 59,700 59,700 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธนเสฏฐ์ โสภำศิริวฒัน์/59,700 บ. นำยธนเสฏฐ์ โสภำศิริวฒัน์/59,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.87/2563 ลว.1 เม.ย.63
478 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 58,500 58,500 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงวนิดำ จันทวงค์/58,500 บ. นำงวนิดำ จันทวงค์/58,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.88/2563 ลว.1 เม.ย.63
479 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,900 57,900 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงบัวหงษ์ มูลรัตน์/57,900 บ. นำงบัวหงษ์ มูลรัตน์/57,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.89/2563 ลว.1 เม.ย.63
480 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 72,000 72,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงอ ำพร ภูรังษ/ี72,000 บ. นำงอ ำพร ภูรังษ/ี72,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.90/2563 ลว.1 เม.ย.63
481 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 46,200 46,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวบัณฑิตำ ป๋ำนมอย/46,200 บ. นำงสำวบัณฑิตำ ป๋ำนมอย/46,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.92/2563 ลว.1 เม.ย.63
482 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 49,200 49,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวกิง่กอ้ย ปำสุธรรม/49,200 บ. นำงสำวกิง่กอ้ย ปำสุธรรม/49,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.93/2563 ลว.1 เม.ย.63
483 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 43,800 43,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ ชัยเพ็ญ/43,800 บ. นำงสำวกนกวรรณ ชัยเพ็ญ/43,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.94/2563 ลว.1 เม.ย.63
484 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 43,800 43,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพรทิพย ์พรมมำเสำร์/43,800 บ. นำงสำวพรทิพย ์พรมมำเสำร์/43,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.95/2563 ลว.1 เม.ย.63
485 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 72,600 72,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค์ มะโนรี/72,600 บ. นำยด ำรงค์ มะโนรี/72,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.96/2563 ลว.1 เม.ย.63
486 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 70,500 70,500 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยรพ ดวงมณี/70,500 บ. นำยรพ ดวงมณี/70,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.97/2563 ลว.1 เม.ย.63
487 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 69,900 69,900 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยแดง ศรีสง่ำ/69,900 บ. นำยแดง ศรีสง่ำ/69,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.98/2563 ลว.1 เม.ย.63
488 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 68,700 68,700 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทองลำ ฝำงค ำ/68,700 บ. นำยทองลำ ฝำงค ำ/68,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.99/2563 ลว.1 เม.ย.63
489 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,200 55,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยงยทุธ อนิวนัสม/55,200 บ. นำยยงยทุธ อนิวนัสม/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.100/2563 ลว.1 เม.ย.63
490 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 59,700 59,700 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพงศ์พันธุ ์ทำอนิทร์/59,700 บ. นำยพงศ์พันธุ ์ทำอนิทร์/59,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.101/2563 ลว.1 เม.ย.63
491 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 95,100 95,100 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรำกร ปวงสวสัด์ิ/95,100 บ. นำยวรำกร ปวงสวสัด์ิ/95,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.102/2563 ลว.1 เม.ย.63
492 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 94,200 94,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดนัยชนก ทนันชัย/94,200 บ. นำยดนัยชนก ทนันชัย/94,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.103/2563 ลว.1 เม.ย.63
493 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 101,820 101,820 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำวดี พรทวพีัฒน์/101,820 บ. นำงสำวสุภำวดี พรทวพีัฒน์/101,820 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.104/2563 ลว.1 เม.ย.63
494 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อตัรำ 18,493.28 18,493.28 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์ลดำ  ไชยทำ/18,493.28 บ. นำงสำวพิมพ์ลดำ  ไชยทำ/18,493.28 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอ.105/2563 ลว.1 เม.ย.63
495 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,600 54,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรชัย อำชำประดิษฐ์/54,600 บ. นำยสุรชัย อำชำประดิษฐ์/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.11/2563 ลว.1 เม.ย.63
496 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,000 51,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพูนชัย  รัตนคงคำชัย/51,000 บ. นำยพูนชัย  รัตนคงคำชัย/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.12/2563 ลว.1 เม.ย.63
497 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวด๊ิ แซ่กอื/57,000 บ. นำงสำวด๊ิ แซ่กอื/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.13/2563 ลว.1 เม.ย.63
498 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรีวฒิุ  ปัญญำธรีเลิศ/48,000 บ. นำยธรีวฒิุ  ปัญญำธรีเลิศ/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.14/2563 ลว.1 เม.ย.63
499 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเกยีรติพงษ์ โปทำมูล/54,000 บ. นำยเกยีรติพงษ์ โปทำมูล/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.15/2563 ลว.1 เม.ย.63
500 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,000 51,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพะแลบือ พิชิตไพรพนำ/51,000 บ. นำยพะแลบือ พิชิตไพรพนำ/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.16/2563 ลว.1 เม.ย.63
501 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,300 57,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนุชำ ปรีชำเดชสุข/57,300 บ. นำยอนุชำ ปรีชำเดชสุข/57,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.17/2563 ลว.1 เม.ย.63



502 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,300 57,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจักรพงษ์ กนัทะเศรษฐ์/57,300 บ. นำยจักรพงษ์ กนัทะเศรษฐ์/57,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.18/2563 ลว.1 เม.ย.63
503 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,600 54,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบัณฑิต สุวรรณเรือง/54,600 บ. นำยบัณฑิต สุวรรณเรือง/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.19/2563 ลว.1 เม.ย.63
504 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักวจิัย) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสำรี แซ่ท้ำว/42,000 บ. นำงสำวสำรี แซ่ท้ำว/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.20/2563 ลว.1 เม.ย.63
505 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,414 54,414 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีทองชัย กฤติยำภรณ์กลุ/54,414 บ. วำ่ที่ร้อยตรีทองชัย กฤติยำภรณ์กลุ/54,414 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.133/2563 ลว.1 เม.ย.63
506 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งอรุณ ซิโน/45,000 บ. นำงสำวรุ่งอรุณ ซิโน/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.134/2563 ลว.1 เม.ย.63
507 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 60,000 60,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวกลุปรียำ อุน่วนำรักคีรี/60,000 บ. นำงสำวกลุปรียำ อุน่วนำรักคีรี/60,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.135/2563 ลว.1 เม.ย.63
508 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 44,400 44,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปอ แซ่วำ่ง/44,400 บ. นำยปอ แซ่วำ่ง/44,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.136/2563 ลว.1 เม.ย.63
509 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววไิลวรรณ์ กติกำธรรม/45,000 บ. นำงสำววไิลวรรณ์ กติกำธรรม/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.138/2563 ลว.1 เม.ย.63
510 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพีรวชิญ์ ระวรุ่ีง/45,000 บ. นำยพีรวชิญ์ ระวรุ่ีง/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.139/2563 ลว.1 เม.ย.63
511 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมนตรี พำณีเฟื่องฟู/45,000 บ. นำยมนตรี พำณีเฟื่องฟู/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.140/2563 ลว.1 เม.ย.63
512 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปิยะพล พฤกษำสวำท/57,000 บ. นำยปิยะพล พฤกษำสวำท/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.141/2563 ลว.1 เม.ย.63
513 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอติพงษ์  มหำยศนันท์/57,000 บ. นำยอติพงษ์  มหำยศนันท/์57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.142/2563 ลว.1 เม.ย.63
514 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกรุงศิลป์ ค ำต้ือ/57,000 บ. นำยกรุงศิลป์ ค ำต้ือ/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.143/2563 ลว.1 เม.ย.63
515 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 46,800 46,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจำตุพร ตรัยหล้ำ/46,800 บ. นำยจำตุพร ตรัยหล้ำ/46,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.144/2563 ลว.1 เม.ย.63
516 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,800 55,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงขวญัใจ วมิำนสำคร/55,800 บ. นำงขวญัใจ วมิำนสำคร/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.145/2563 ลว.1 เม.ย.63
517 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,800 55,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศรรำม ซิโน/55,800 บ. นำยศรรำม ซิโน/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.146/2563 ลว.1 เม.ย.63
518 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,200 55,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโปแก ่ไพรงำมพลอย/55,200 บ. นำยโปแก ่ไพรงำมพลอย/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.147/2563 ลว.1 เม.ย.63
519 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจ่ำเซ ยอดคีรีสุวรรณ/57,000 บ. นำยจ่ำเซ ยอดคีรีสุวรรณ/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.148/2563 ลว.1 เม.ย.63
520 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 56,400 56,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยน้อที เอือ้อำรีไมตรีวนำ/56,400 บ. นำยน้อที เอือ้อำรีไมตรีวนำ/56,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.149/2563 ลว.1 เม.ย.63
521 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,200 55,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงพะจ่ำเล ไพรงำมพลอย/55,200 บ. นำงพะจ่ำเล ไพรงำมพลอย/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.150/2563 ลว.1 เม.ย.63
522 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยแป้น พนขันธคี์รี/45,000 บ. นำยแป้น พนขันธคี์รี/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.151/2563 ลว.1 เม.ย.63
523 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 47,400 47,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชไมพร แซ่ม้ำ/47,400 บ. นำงสำวชไมพร แซ่ม้ำ/47,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.152/2563 ลว.1 เม.ย.63
524 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจัว่ แซ่วำ่ง/48,000 บ. นำยจัว่ แซ่วำ่ง/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.153/2563 ลว.1 เม.ย.63
525 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสิทธิ ์แสงสวำ่ง/45,000 บ. นำยสิทธิ ์แสงสวำ่ง/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.154/2563 ลว.1 เม.ย.63
526 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,756 42,756 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววลัลีย ์ อยำ่งรุ่งโรจน์เชิด/42,756 บ. นำงสำววลัลีย ์ อยำ่งรุ่งโรจน์เชิด/42,756 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.155/2563 ลว.1 เม.ย.63
527 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเจริญ แซ่ยะ/45,000 บ. นำยเจริญ แซ่ยะ/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.156/2563 ลว.1 เม.ย.63
528 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพีณคุณ แซ่วะ/54,000 บ. นำยพีณคุณ แซ่วะ/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.157/2563 ลว.1 เม.ย.63
529 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวฒิุพงษ์ แซ่ยะ/42,000 บ. นำยวฒิุพงษ์ แซ่ยะ/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.158/2563 ลว.1 เม.ย.63
530 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรชัย สิทธิค์งชัย/57,000 บ. นำยสุรชัย สิทธิค์งชัย/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.159/2563 ลว.1 เม.ย.63
531 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยววิฒัน์ กำใว/54,000 บ. นำยววิฒัน์ กำใว/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.160/2563 ลว.1 เม.ย.63
532 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรีภัทร  สิงห์ค ำ/42,000 บ. นำยวรีภัทร  สิงห์ค ำ/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.161/2563 ลว.1 เม.ย.63
533 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 53,400 53,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปำนทิพย ์มูลหน่อ/53,400 บ. นำงสำวปำนทิพย ์มูลหน่อ/53,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.162/2563 ลว.1 เม.ย.63
534 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 53,400 53,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยผัด  ดอกหล้ำ/53,400 บ. นำยผัด  ดอกหล้ำ/53,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.163/2563 ลว.1 เม.ย.63
535 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 53,400 53,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยทุธ จอมกติิ/53,400 บ. นำยยทุธ จอมกติิ/53,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.165/2563 ลว.1 เม.ย.63
536 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 56,400 56,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมำ ดวงจันทร์/56,400 บ. นำยมำ ดวงจันทร์/56,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.166/2563 ลว.1 เม.ย.63
537 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 56,400 56,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทิพย ์ น้อยอนิทร์/56,400 บ. นำยทิพย ์ น้อยอนิทร์/56,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.167/2563 ลว.1 เม.ย.63
538 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวดำรุณี ดวงชื่น/42,000 บ. นำงสำวดำรุณี ดวงชื่น/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.168/2563 ลว.1 เม.ย.63
539 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยทุธชัย แซ่ลี/42,000 บ. นำยยทุธชัย แซ่ลี/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.169/2563 ลว.1 เม.ย.63
540 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,800 55,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชำติชำย ดีนะ/55,800 บ. นำยชำติชำย ดีนะ/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.170/2563 ลว.1 เม.ย.63
541 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีชนุตร์ หวงัวนวฒัน์/42,000 บ. วำ่ที่ร้อยตรีชนุตร์ หวงัวนวฒัน์/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.171/2563 ลว.1 เม.ย.63
542 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,800 55,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงรำตรี พันธุก์่ ำ/55,800 บ. นำงรำตรี พันธุก์่ ำ/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.172/2563 ลว.1 เม.ย.63
543 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบดินทร์  ยำลังกำ/54,000 บ. นำยบดินทร์  ยำลังกำ/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.173/2563 ลว.1 เม.ย.63
544 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,200 55,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชำติ จันทรำ/55,200 บ. นำยชำติ จันทรำ/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.174/2563 ลว.1 เม.ย.63
545 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,200 55,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุมิตร เหง/55,200 บ. นำยสุมิตร เหง/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.175/2563 ลว.1 เม.ย.63
546 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,200 55,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชัย  เหง/55,200 บ. นำยชัย  เหง/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.176/2563 ลว.1 เม.ย.63
547 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,000 51,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวเดือน ลุงเมือง/51,000 บ. นำงสำวเดือน ลุงเมือง/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.177/2563 ลว.1 เม.ย.63
548 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบุญมำ แงะโวะ๊/48,000 บ. นำยบุญมำ แงะโวะ๊/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.178/2563 ลว.1 เม.ย.63
549 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 52,800 52,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจันทร์ต๊ิบ ขัตหลง/52,800 บ. นำงจันทร์ต๊ิบ ขัตหลง/52,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.179/2563 ลว.1 เม.ย.63
550 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพนม กำระหงษ/์54,000 บ. นำยพนม กำระหงษ/์54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.180/2563 ลว.1 เม.ย.63
551 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,800 55,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจ่ำ ลุงค ำ/55,800 บ. นำงจ่ำ ลุงค ำ/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.181/2563 ลว.1 เม.ย.63
552 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโยฮัน เป๋ำกอ๋ง/54,000 บ. นำยโยฮัน เป๋ำกอ๋ง/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.182/2563 ลว.1 เม.ย.63



553 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรีะชำติ เปล่ียนศรี/54,000 บ. นำยวรีะชำติ เปล่ียนศรี/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.183/2563 ลว.1 เม.ย.63
554 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงบุญช่วย แซ่จ๋ำว/45,000 บ. นำงบุญช่วย แซ่จ๋ำว/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.184/2563 ลว.1 เม.ย.63
555 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสรพงษ์ ชุติธรีโชค/57,000 บ. นำยสรพงษ์ ชุติธรีโชค/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.185/2563 ลว.1 เม.ย.63
556 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปิ่นแฮ -/57,000 บ. นำงสำวปิ่นแฮ -/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.186/2563 ลว.1 เม.ย.63
557 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวสุิ ขวญัพิชิตโรจน/48,000 บ. นำยวสุิ ขวญัพิชิตโรจน/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.187/2563 ลว.1 เม.ย.63
558 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภุมมำ ประกอบแสง/42,000 บ. นำยภุมมำ ประกอบแสง/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.188/2563 ลว.1 เม.ย.63
559 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสวน ด ำรงกำญจนกลุ/57,000 บ. นำยสวน ด ำรงกำญจนกลุ/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.189/2563 ลว.1 เม.ย.63
560 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชัยรำช เกดิอำชำชำญ/57,000 บ. นำยชัยรำช เกดิอำชำชำญ/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.190/2563 ลว.1 เม.ย.63
561 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพิเชษฐ กนกปิ่นทอง/57,000 บ. นำยพิเชษฐ กนกปิ่นทอง/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.191/2563 ลว.1 เม.ย.63
562 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสุรดำ ชูภูษณพงศ์/57,000 บ. นำงสุรดำ ชูภูษณพงศ์/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.192/2563 ลว.1 เม.ย.63
563 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,000 51,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเดช ดวงปัน/51,000 บ. นำยเดช ดวงปัน/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.193/2563 ลว.1 เม.ย.63
564 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยผดุงเกยีรติ ธนเกษมสันต์/42,000 บ. นำยผดุงเกยีรติ ธนเกษมสันต์/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.194/2563 ลว.1 เม.ย.63
565 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยขจรศักด์ิ จ ำปีศรีโสภำ/54,000 บ. นำยขจรศักด์ิ จ ำปีศรีโสภำ/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.195/2563 ลว.1 เม.ย.63
566 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงลัดดำ จ ำปีศรีโสภำ/48,000 บ. นำงลัดดำ จ ำปีศรีโสภำ/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.196/2563 ลว.1 เม.ย.63
567 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธงชัย แซ่สง/42,000 บ. นำยธงชัย แซ่สง/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.197/2563 ลว.1 เม.ย.63
568 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประชำ ศักด์ิเจริญชัยกลุ/42,000 บ. นำยประชำ ศักด์ิเจริญชัยกลุ/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.198/2563 ลว.1 เม.ย.63
569 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,200 55,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำโด แล่เฉอะ/55,200 บ. นำยอำโด แล่เฉอะ/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.199/2563 ลว.1 เม.ย.63
570 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,600 54,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย ์เยล้ือ/54,600 บ. นำยมำนิตย ์เยล้ือ/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.200/2563 ลว.1 เม.ย.63
571 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,300 48,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำหยี ่ หมื่อแล/48,300 บ. นำยอำหยี ่ หมื่อแล/48,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.201/2563 ลว.1 เม.ย.63
572 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,300 48,300 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวอำซึม เยเบำะ/48,300 บ. นำงสำวอำซึม เยเบำะ/48,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.202/2563 ลว.1 เม.ย.63
573 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,200 55,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณษำ เปียกำ่/55,200 บ. นำงสำววรรณษำ เปียกำ่/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.203/2563 ลว.1 เม.ย.63
574 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,200 55,200 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปู่ตู มำเยอะ/55,200 บ. นำงสำวปู่ตู มำเยอะ/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.204/2563 ลว.1 เม.ย.63
575 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,600 54,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำจู มำเยอะ/54,600 บ. นำยอำจู มำเยอะ/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.205/2563 ลว.1 เม.ย.63
576 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 44,400 44,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำปำ โรจน์เมธำนนท/์44,400 บ. นำยอำปำ โรจน์เมธำนนท/์44,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.206/2563 ลว.1 เม.ย.63
577 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 44,400 44,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ แลเชอ/44,400 บ. นำงสำวกนกวรรณ แลเชอ/44,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.207/2563 ลว.1 เม.ย.63
578 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 44,400 44,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยำจู อำหย/ี44,400 บ. นำยยำจู อำหย/ี44,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.208/2563 ลว.1 เม.ย.63
579 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,510 51,510 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  คำติ/51,510 บ. นำยสมศักด์ิ  คำติ/51,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.209/2563 ลว.1 เม.ย.63
580 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 50,910 50,910 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจะย ีตองตึง/50,910 บ. นำยจะย ีตองตึง/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.210/2563 ลว.1 เม.ย.63
581 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 50,910 50,910 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอสิระ ผ่องพรรณเจริญ/50,910 บ. นำยอสิระ ผ่องพรรณเจริญ/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.211/2563 ลว.1 เม.ย.63
582 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 50,910 50,910 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนุบอ ทวพีำนพันธ์/50,910 บ. นำยนุบอ ทวพีำนพันธ์/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.212/2563 ลว.1 เม.ย.63
583 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 50,910 50,910 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวำสุใจ น่อชะเจ/50,910 บ. นำยวำสุใจ น่อชะเจ/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.213/2563 ลว.1 เม.ย.63
584 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,510 51,510 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุเท ทองแกว้กนัทร/51,510 บ. นำยสุเท ทองแกว้กนัทร/51,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.214/2563 ลว.1 เม.ย.63
585 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 50,910 50,910 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชุญศรี จิตอภิธรรม/50,910 บ. นำยชุญศรี จิตอภิธรรม/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.215/2563 ลว.1 เม.ย.63
586 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 50,910 50,910 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกำต๊ิ ระวรุ่ีง/50,910 บ. นำยกำต๊ิ ระวรุ่ีง/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.216/2563 ลว.1 เม.ย.63
587 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,510 51,510 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ ปรำศจำกอทิธพิล/51,510 บ. นำยปรีชำ ปรำศจำกอทิธพิล/51,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.217/2563 ลว.1 เม.ย.63
588 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,510 51,510 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนันต์ รุจิภำสอมัพร/51,510 บ. นำยอนันต์ รุจิภำสอมัพร/51,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.218/2563 ลว.1 เม.ย.63
589 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 50,310 50,310 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเล่ำเออ แซ่ซวน/50,310 บ. นำยเล่ำเออ แซ่ซวน/50,310 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.219/2563 ลว.1 เม.ย.63
590 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 50,010 50,010 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจะหวะ พยำ/50,010 บ. นำยจะหวะ พยำ/50,010 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.220/2563 ลว.1 เม.ย.63
591 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทรำยแพน จุย้ละ/42,000 บ. นำยทรำยแพน จุย้ละ/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.221/2563 ลว.1 เม.ย.63
592 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 70,314 70,314 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวฒันำ ใจวงค์/70,314 บ. นำยวฒันำ ใจวงค์/70,314 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.222/2563 ลว.1 เม.ย.63
593 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 70,314 70,314 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกฤชพล ยำวชิัย/70,314 บ. นำยกฤชพล ยำวชิัย/70,314 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.223/2563 ลว.1 เม.ย.63
594 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 70,314 70,314 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรีะศักด์ิ จัมปะโสม/70,314 บ. นำยธรีะศักด์ิ จัมปะโสม/70,314 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.224/2563 ลว.1 เม.ย.63
595 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุนทร นิธสุินทรำกร/45,000 บ. นำยสุนทร นิธสุินทรำกร/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.226/2563 ลว.1 เม.ย.63
596 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยส ำรวย มีเพชร/45,000 บ. นำยส ำรวย มีเพชร/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.227/2563 ลว.1 เม.ย.63
597 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบุญนำค ชัยยะ/45,000 บ. นำยบุญนำค ชัยยะ/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.228/2563 ลว.1 เม.ย.63
598 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศุภฤกษ์ บุญประสพ/45,000 บ. นำยศุภฤกษ์ บุญประสพ/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.229/2563 ลว.1 เม.ย.63
599 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ ค่ำยรังกำ/54,000 บ. นำงสำวปรำรถนำ ค่ำยรังกำ/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.230/2563 ลว.1 เม.ย.63
600 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวไอลดำ กลุสุทธ/ิ48,000 บ. นำงสำวไอลดำ กลุสุทธ/ิ48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.231/2563 ลว.1 เม.ย.63
601 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอธปิ แซ่ลี/57,000 บ. นำยอธปิ แซ่ลี/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.232/2563 ลว.1 เม.ย.63
602 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,000 51,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวจิิตร แซ่ม้ำ/51,000 บ. นำยวจิิตร แซ่ม้ำ/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.233/2563 ลว.1 เม.ย.63
603 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล สวรรค์เวยีงแก/48,000 บ. นำยณัฐพล สวรรค์เวยีงแก/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.234/2563 ลว.1 เม.ย.63



604 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 50,400 50,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววไิล แซ่เต๋ิน/50,400 บ. นำงสำววไิล แซ่เต๋ิน/50,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.235/2563 ลว.1 เม.ย.63
605 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุม แซ่ผ่ำน/42,000 บ. นำยอดุม แซ่ผ่ำน/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.236/2563 ลว.1 เม.ย.63
606 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธชัชัย ค ำตี/54,000 บ. นำยธชัชัย ค ำตี/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.237/2563 ลว.1 เม.ย.63
607 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนงนุช จันทร์คติ/54,000 บ. นำงสำวนงนุช จันทร์คติ/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.238/2563 ลว.1 เม.ย.63
608 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนิรุจน์  ค ำต๋ี/48,000 บ. นำยอนิรุจน์  ค ำต๋ี/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.239/2563 ลว.1 เม.ย.63
609 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไพโรจน์ แสนซุ้ง/54,000 บ. นำยไพโรจน์ แสนซุ้ง/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.240/2563 ลว.1 เม.ย.63
610 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 45,000 45,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงโสระยำ ค ำแกว้/45,000 บ. นำงโสระยำ ค ำแกว้/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.241/2563 ลว.1 เม.ย.63
611 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวสันต์ แซ่จ๋ำว/42,000 บ. นำยวสันต์ แซ่จ๋ำว/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.242/2563 ลว.1 เม.ย.63
612 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,800 55,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรีพงศ์ สุทธะ/55,800 บ. นำยธรีพงศ์ สุทธะ/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.243/2563 ลว.1 เม.ย.63
613 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,800 55,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวฉันทนำ สุทธะ/55,800 บ. นำงสำวฉันทนำ สุทธะ/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.244/2563 ลว.1 เม.ย.63
614 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณฤกฤษ ธรีรังกลู/54,000 บ. นำยณฤกฤษ ธรีรังกลู/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.245/2563 ลว.1 เม.ย.63
615 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอคัรพนธ ์พนะสัน/48,000 บ. นำยอคัรพนธ ์พนะสัน/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.246/2563 ลว.1 เม.ย.63
616 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยต่อศักด์ิ  พนะสัน/48,000 บ. นำยต่อศักด์ิ  พนะสัน/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.247/2563 ลว.1 เม.ย.63
617 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 55,800 55,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวเิชียร ไทยใหม่/55,800 บ. นำยวเิชียร ไทยใหม่/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.248/2563 ลว.1 เม.ย.63
618 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเกำออน แซ่จ๋ำว/57,000 บ. นำยเกำออน แซ่จ๋ำว/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.249/2563 ลว.1 เม.ย.63
619 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงนงนุช แซ่จ๋ำว/57,000 บ. นำงนงนุช แซ่จ๋ำว/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.250/2563 ลว.1 เม.ย.63
620 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000 42,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงนงเยำว ์ เทพกอม/42,000 บ. นำงนงเยำว ์ เทพกอม/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.251/2563 ลว.1 เม.ย.63
621 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 57,000 57,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธ ำรง ไชยอกัษร/57,000 บ. นำยธ ำรง ไชยอกัษร/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.252/2563 ลว.1 เม.ย.63
622 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,600 54,600 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุข อนิต๊ะเม๊ำ/54,600 บ. นำยสุข อนิต๊ะเม๊ำ/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.253/2563 ลว.1 เม.ย.63
623 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 54,000 54,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนพดล ทะปัน/54,000 บ. นำยนพดล ทะปัน/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.254/2563 ลว.1 เม.ย.63
624 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,000 51,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกระบิน ต๊ะมุ้ง/51,000 บ. นำยกระบิน ต๊ะมุ้ง/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.255/2563 ลว.1 เม.ย.63
625 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 48,000 48,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงเครือวลัย ์ อะริยะ/48,000 บ. นำงเครือวลัย ์ อะริยะ/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.256/2563 ลว.1 เม.ย.63
626 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 51,000 51,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวธุ แกว้ตัน/51,000 บ. นำยวธุ แกว้ตัน/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.257/2563 ลว.1 เม.ย.63
627 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 49,800 49,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอเุทน นวลแขวง่/49,800 บ. นำยอเุทน นวลแขวง่/49,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.258/2563 ลว.1 เม.ย.63
628 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 49,800 49,800 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงผ่อน ชนสินธ์/49,800 บ. นำงผ่อน ชนสินธ์/49,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.259/2563 ลว.1 เม.ย.63
629 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 53,400 53,400 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชวนพิศ ใจปิง/53,400 บ. นำงสำวชวนพิศ ใจปิง/53,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.260/2563 ลว.1 เม.ย.63
630 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000                 42,000             วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทักดินัย  ตำเขียว/42,000 บ. นำยทักดินัย  ตำเขียว/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.261/2563 ลว.1 เม.ย.63
631 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000                 42,000             วธิเีฉพำะเจำะจง นำงนวพร  จิตวชิำ/42,000 บ. นำงนวพร  จิตวชิำ/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.262/2563 ลว.1 เม.ย.63
632 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000                 42,000             วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำนันท์  โสภำกระสินธุ/์42,000 บ. นำยอำนันท์  โสภำกระสินธุ/์42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.263/2563 ลว.1 เม.ย.63
633 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 42,000                 42,000             วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพัตรำ  ศิริวนำรักษ์/42,000 บ. นำงสำวสุพัตรำ  ศิริวนำรักษ์/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.264/2563 ลว.1 เม.ย.63
634 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 31,966.67            31,966.67        วธิเีฉพำะเจำะจง นำงลักสนก  จอมปิน/31,966.67 บ. นำงลักสนก  จอมปิน/31,966.67 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.265/2563 ลว.1 เม.ย.63
635 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 31,966.67            31,966.67        วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกติติพงษ์  จอมปิน/31,966.67 บ. นำยกติติพงษ์  จอมปิน/31,966.67 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.266/2563 ลว.1 เม.ย.63
636 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 24,733.28 24,733.28 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงชนิดำ กหิมื่น/24,733.28 บ. นำงชนิดำ กหิมื่น/24,733.28 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.267/2563 ลว.1 เม.ย.63
637 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อตัรำ 18,000 18,000 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุธสิำ  ดีเลิศ/18,000 บ. นำงสำวสุธสิำ  ดีเลิศ/18,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.268/2563 ลว.1 เม.ย.63
638 จัดซ้ือเมล็ดพันธุ ์จ ำนวน 4 รำยกำร 31,540.00            31,540.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ  20,540 /บจก.เทพมงคลเมล็ดพันธุ ์11,000 บ. บจก.ข่ำนต้ำ  20,540 /บจก.เทพมงคลเมล็ดพันธุ ์11,000 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00279 ลว. 26 ส.ค.63

PO6308-00280 ลว. 26 ส.ค.63
639 จัดซ้ือเมล็ดพันธุฟ์ักทองบัตเตอร์นัท จ ำนวน 5,000 เมล็ด 13,500.00            13,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ฮอทิ โกร 13,500 บ. บจก. ฮอทิ โกร 13,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00281 ลว. 26 ส.ค.63
640 จัดจ้ำงวเิครำะห์ตัวอยำ่งดิน จ ำนวน 12 ตัวอยำ่ง ทดสอบ 6 รำยกำร 12,840.00            12,840.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 12,840 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 12,840 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00282 ลว. 26 ส.ค.63
641 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,100.00              9,100.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ 9,100 บ. บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ 9,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00284 ลว. 26 ส.ค.63
642 จัดจ้ำงพิมพ์ฉลำกบรรจุภัณฑ์กำแฟ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,995.00              9,995.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน GOO-CREATIVE & DESIGN THE GRAPHIC STUDIO ร้ำน GOO-CREATIVE & DESIGN THE GRAPHIC STUDIO ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00285 ลว. 26 ส.ค.63

โดยนำยภัฏ กนัธยิะวงค์ 9,995 บ. โดยนำยภัฏ กนัธยิะวงค์ 9,995 บ.
643 จัดซ้ือกล้ำไผ่บงหวำน จ ำนวน 50 กล้ำ 4,500.00              5,500.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 4,500 บ. ร้ำนสวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 4,500 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00278 ลว. 26 ส.ค.63
644 จัดจ้ำงท ำกล่องอะคริลิค และมีกญุแจ จ ำนวน 50 กล่อง 50,000.00            50,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 50,000 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 50,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00277 ลว. 26 ส.ค.63
645 จ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 2 รำยกำร 17,600.00            17,600.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 17,600 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 17,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00306 ลว. 31 ส.ค.63
646 จ้ำงท ำคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร 200,000.00          200,000.00      วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 200,000 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 200,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00313 ลว. 31 ส.ค.63
647 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 32,540.00            32,540.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธรพำนิชย ์32,540 บำท ร้ำนธรพำนิชย ์32,540 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00312 ลว. 31 ส.ค.63
648 จ้ำงท ำสติกเกอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,500.00              2,500.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 2,500 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00246 ลว. 25 ส.ค.63
649 จ้ำงท ำคุ่มือ จ ำนวน 4 รำยกำร 91,000.00            91,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.องิค์เบอร์ร่ี 91,000 บำท หจก.องิค์เบอร์ร่ี 91,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00246 ลว. 25 ส.ค.63
650 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 29,979.00            29,979.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดยน.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวทิย ์29,979 บ. ร้ำนบุญชัย โดยน.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวทิย ์29,979 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00247 ลว. 25 ส.ค.63
651 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 2,135.00              2,135.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 2,135 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 2,135 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00341 ลว. 31 ส.ค.63
652 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตรและประปำ จ ำนวน 7 รำยกำร 44,277.00            44,277.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกสลซ่ีแลนด์ จก. 4,407 บ./ บ.แกสลซ่ีแลนด์ จก. 4,407 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00342 ลว. 31 ส.ค.63



บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 5,850 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 5,850 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00343 ลว. 31 ส.ค.63
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 12,300 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 12,300 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00344 ลว. 31 ส.ค.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,720 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,720 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00345 ลว. 31 ส.ค.63

653 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 11,360.00            11,360.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสองออมฟำร์ม 11,360 บ. ร้ำนสองออมฟำร์ม 11,360 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00346 ลว. 31 ส.ค.63
654 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 12,742.50            12,742.50        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 517.50 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 517.50 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00347 ลว. 31 ส.ค.63

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 5,850 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 5,850 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00348 ลว. 31 ส.ค.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,375 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,375 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00349 ลว. 31 ส.ค.63

655 จัดจ้ำงผลิตส่ือโปสเตอร์ 13,500.00            13,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 13,500 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 13,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0001 ลว. 31 ส.ค.63
656 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรสี 1 รำยกำร 18,500.00            18,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐธยำน์ 18,500 บ. ร้ำนณัฐธยำน์ 18,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00326 ลว.31 ส.ค.63
657 จ้ำงวเิครำะห์โลหะหนักในดิน 2 รำยกำร 15,408.00            15,408.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 15,408 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 15,408 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00249 ลว.25 ส.ค.63
658 จ้ำงวเิครำะห์คุณค่ำทำงโภชนำกำร 4 รำยกำร 69,721.20            69,721.20        วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 69,721.20 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 69,721.20 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00250 ลว.25 ส.ค.63
659 จ้ำงออกแบบโรลอพั จ ำนวน 8 รำยกำร 24,824.00            24,824.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 24,824 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 24,824 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00253 ลว.25 ส.ค.63
660 จ้ำงเหมำบริกำรให้ค ำปรึกษำ 1 งำน 48,000.00            48,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมนูญ จิตต์ใจฉ่ ำ 48,000 บ. นำยมนูญ จิตต์ใจฉ่ ำ 48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00251 ลว.25 ส.ค.63
661 จ้ำงถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม 1 รำยกำร 3,246.48              3,246.48          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 3,246.48 บ.ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 3,246.48 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00252 ลว.25 ส.ค.63
662 จ้ำงถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม 9,100 ชุด 97,825.00            97,825.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 97,825 บ. ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 97,825 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00327 ลว.31 ส.ค.63
663 จ้ำงส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 27,820.00            27,820.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์27,820 บำท หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์27,820 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00271 ลว.26 ส.ค.63
664 รำยแปลงของเกษตรกรบ้ำนแม่หลองน้อย-บูแมะ โครงกำรฯ

สบโขง จ ำนวน 1 โครงกำร
665 จ้ำงเกบ็รวบรวมเห็ดป่ำเพื่อผลิตหัวเชื้อและทดสอบ จ ำนวน 3 รำยกำร 24,000.00            24,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเพำะเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกจิบนพื้นที่สูง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเพำะเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกจิบนพื้นที่สูงไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00272 ลว.26 ส.ค.63

24,000 บำท 24,000 บำท
666 จ้ำงวเิครำะห์องค์ประกอบของเนื้อไก ่จ ำนวน 12 ตัวอยำ่ง 41,088.00            41,088.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ปทท) จก. 41,088 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ปทท) จก. 41,088 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00274 ลว.26 ส.ค.63
667 จัดซ้ือกล้ำไม้ผล จ ำนวน 3 รำยกำร 36,960.00            36,960.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพรพันธุไ์ม้ 36,960 บ./ร้ำนจุรียพ์ันธุไ์ม้ 40,020 บ./ ร้ำนทรงพรพันธุไ์ม้ 36,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00275 ลว.26 ส.ค.63

วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนวรเศรษฐ์พันธุไ์ม้ 43,080 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
668 จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 17,800.00            17,800.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ฮกวสัดุเชียงใหม่จ ำกดั  17,800 บำท บ.ฮกวสัดุเชียงใหม่จ ำกดั  17,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00311 ลว.31 สค 63
669 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 17,900.00            17,900.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั  17,900 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั  17,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00308 ลว.31 สค 63
670 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 12,500.00            12,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ลิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,600 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร 3,900 บำทลิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,600 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร 3,900 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00309 ลว.31 สค 63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00310 ลว.31 สค 63
671 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 12,450.00            12,450.00        วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 12,450.00 มูลนิธโิครงกำรหลวง 12,450.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00307 ลว.31 สค 63
672 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 11 รำยกำร 9,742.00              9,742.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 9,742 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 9,742 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00323 ลว.31 สค 63
673 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00              9,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ พี เอส จอยสปอร์ต 9,000 บำท ร้ำน เจ พี เอส จอยสปอร์ต 9,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00322 ลว.31 สค 63
674 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 1,216.00              1,216.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,216 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,536 บ.หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,216 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00276 ลว.26 สค. 63
675 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 26 รำยกำร 8,109.00              8,109.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,937 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 6,087 บ.หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,829 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 280 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00283 ลว.26 สค. 63

PO6308-00286 ลว.26 สค. 63
676 จ้ำงเตรียมเส้นใยเฮมพ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 26,750.00            26,750.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.กอ้งเกยีรติ เท็กซ์ไทล์ 26,750 บ. บจก.กอ้งเกยีรติ เท็กซ์ไทล์ 26,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00011 ลว.1 กย. 63
677 จ้ำงกอ่สร้ำงโรงเรือนองุ่น จ ำนวน 1 โรงเรือน 160,000.00          16,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพิจิตร์ สมปำน 160,000 บ. นำยพิจิตร์ สมปำน 160,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0002 ลว.1 กย.63
678 จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 4,803.23              4,803.23          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนวดัจันทร์กำรไฟฟ้ำ 4,803.23 บ. ร้ำนวดัจันทร์กำรไฟฟ้ำ 4,803.23 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0005 ลว.1 กย.63
679 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,422.00              2,422.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  2,422 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  2,422 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00319 ลว. 31 ส.ค. 63
680 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,317.00              3,317.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  3,317 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  3,317 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00320 ลว. 31 ส.ค. 63
681 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กจ 5822 ชม. 48,806.70            45,806.70        วธิเีฉพำะเจำะจง อู ่ทีเจ เซอร์วสิ 45,806.70 บ. อู ่ทีเจ เซอร์วสิ 45,806.70 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00325 ลว. 31 ส.ค. 63
682 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน บท 2244 พะเยำ 32,292.60            32,292.60        วธิเีฉพำะเจำะจง อู ่ทีเจ เซอร์วสิ 32,292.60 บ. อู ่ทีเจ เซอร์วสิ 32,292.60 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00324 ลว. 31 ส.ค. 63
683 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00304 ลว. 20 ส.ค. 63
684 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00305 ลว. 19 ส.ค. 63
685 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00171 ลว. 31 ส.ค. 63
686 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00300 ลว. 18 ส.ค. 63
687 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00301 ลว. 20 ส.ค. 63
688 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00302 ลว. 20 ส.ค. 63
689 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00303 ลว. 20 ส.ค. 63
690 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO630-0041 ลว. 21 ส.ค. 63
691 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00243 ลว. 13 ส.ค. 63
692 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00331 ลว. 24 ส.ค. 63
693 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00294 ลว. 18 ส.ค. 63



694 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00295 ลว. 20 ส.ค 63
695 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00296 ลว. 19 ส.ค. 63
696 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00236 ลว. 13 ส.ค. 63
697 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00235 ลว. 13 ส.ค. 63
698 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0044 ลว. 19 ส.ค. 63
699 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00332 ลว. 24 ส.ค. 63
700 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0046 ลว. 24 ส.ค. 63
701 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  3,600. บ นำยสุชำติ  สมบูรณ์  3,600. บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00233 ลว. 13 ส.ค. 63
702 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  3,600. บ นำยสุชำติ  สมบูรณ์  3,600. บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00232 ลว. 13 ส.ค. 63
703 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 6,500.00              6,500.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ 6,500. บ นำยสุชำติ  สมบูรณ์ 6,500. บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00340 ลว. 31 ส.ค. 63
704 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00338 ลว. 17 ส.ค. 63
705 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00293 ลว. 20 ส.ค. 63
706 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ ์ ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00237 ลว. 13 ส.ค. 63
707 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00297 ลว. 18 ส.ค. 63
708 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00298 ลว. 19 ส.ค. 63
709 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00299 ลว. 21 ส.ค. 63
710 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00240 ลว. 11 ส.ค. 63
711 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์   7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์   7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00025 ลว. 31 ส.ค. 63
712 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00333 ลว. 17 ส.ค. 63
713 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00318 ลว. 31 ส.ค. 63
714 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00026 ลว. 20 ส.ค. 63
715 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 16 รำยกำร 28,500.00            28,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดยน.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวทิย ์28,500 บ. ร้ำนบุญชัย โดยน.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวทิย ์28,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00267 ลว. 26 ส.ค. 63
716 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง  จ ำนวน 8 รำยกำร 5,340.00              5,340.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ สินเสรี/5,340 บ. หจก.เชียงใหม่ สินเสรี/5,340 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00314 ลว. 31 ส.ค. 63
717 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง  จ ำนวน 6 รำยกำร 9,500.00              9,500.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ สินเสรี/9,500บ. หจก.เชียงใหม่ สินเสรี/9,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0042 ลว. 31 ส.ค. 63
718 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 38,440.00            38,440.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์/38,440 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์/38,440 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00272 ลว. 26 ส.ค. 63
719 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 23,320.00            23,320.00        วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร/23,320 บ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร/23,320 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00269 ลว. 26 ส.ค. 63

720
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

38,400.00            38,400.00        
วธิเีฉพำะเจำะจง

วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเพำะเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกจิบนพื้นที่
สูง /38,400 บ.

วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเพำะเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกจิบนพื้นที่สูง/38,400
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6308-00268 ลว. 26 ส.ค. 63
721 จัดจ้ำง ท ำโรลอพั จ ำนวน 5 ชิ้น 10,000.00            10,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน อนิดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธกิะลัส/10,000 บ. ร้ำน อนิดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธกิะลัส/10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00264 ลว. 26 ส.ค. 63
722 จ้ำงเหมำปรับปรุงหลังคำ 1 งำน 10,000.00            10,000.00        วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพัสกร  ยศอนิทร์/10,000 บ. นำยพัสกร  ยศอนิทร์/10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00266 ลว. 26 ส.ค. 63
723 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,050.00            20,050.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ไทยเคเอน็ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั/20,050 บ. บ. ไทยเคเอน็ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั/20,050 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6308-0043 ลว. 31 ส.ค. 63
724 รำยงำนขอซ้ือกล้ำจันทร์เทศ             51,000.00         51,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสิทธชิัย ฤดีเหมันต์ / 51,000 นำยสิทธชิัย ฤดีเหมันต์ / 51,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10016 ลว. 3 ส.ค. 63
725 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนปลูกป่ำชำวบ้ำน             17,500.00         17,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจะบู่ จะสี / 15,000 นำยจะบู่ จะสี / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10015 ลว. 3 ส.ค. 63

นำงบัวจันทร์ ชัยวงัปัน / 2,500 นำงบัวจันทร์ ชัยวงัปัน / 2,500
726 รำยงำนขอจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลฯ             63,920.00         63,920.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยเูซฟ คนสวรรค์ / 63,920 นำยยเูซฟ คนสวรรค์ / 63,920 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10017 ลว. 3 ส.ค. 63
727 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               9,280.00           9,280.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ แซ่หำ / 9,280 นำยประเสริฐ แซ่หำ / 9,280 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10026 ลว. 3 ส.ค. 63
728 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             18,120.00         18,120.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบูชำ วนำเฉลิมดง / 18,120 นำยบูชำ วนำเฉลิมดง / 18,120 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10027 ลว. 3 ส.ค. 63
729 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             26,280.00         26,280.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.พัชรำภรณ์ งำมเด่นดำว / 26,280 น.ส.พัชรำภรณ์ งำมเด่นดำว / 26,280 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10028 ลว. 3 ส.ค. 63
730 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             12,120.00         12,120.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. นิสำนำฏ ปิมปำตัน / 12,120 น.ส. นิสำนำฏ ปิมปำตัน / 12,120 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10029 ลว. 3 ส.ค. 63
731 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             83,960.00         63,960.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโจวยำ ชะมือ / 83,960 นำยโจวยำ ชะมือ / 83,960 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10030 ลว. 3 ส.ค. 63
732 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               4,680.00           4,680.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. สำวติรี ปะทิ / 4,680 น.ส. สำวติรี ปะทิ / 4,680 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10034 ลว. 3 ส.ค. 63
733 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             14,000.00         14,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสำรชัย แซ่พ่ำน / 14,000 นำยสำรชัย แซ่พ่ำน / 14,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10035 ลว. 3 ส.ค. 63
734 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์               5,000.00           5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ อทุธยิำ / 5,000 นำยณรงค์ อทุธยิำ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10036 ลว. 3 ส.ค. 63
735 รำยงำนขอซ้ือยอดพันธุอ์ำโวคำโดและเมล็ดพันธุอ์ำโวคำโด             21,450.00         21,450.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเปล่ง เพชรดิน / 21,450 นำยเปล่ง เพชรดิน / 21,450 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10032 ลว. 3 ส.ค. 63
736 รำยงำนขอซ้ือสมุดบัญชี                 992.00              992.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ชุมชุมสหกรณ์กำรเกษตรเชียงใหม่ / 992 ชุมชุมสหกรณ์กำรเกษตรเชียงใหม่ / 992 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10031 ลว. 3 ส.ค. 63
737 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำรถตู้พร้อมน้ ำมัน จ ำนวน 3 คัน               7,500.00           7,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ศักด์ิ ศรีโลโฟ้ง / 7,500 นำยณรงค์ศักด์ิ ศรีโลโฟ้ง / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10033 ลว. 3 ส.ค. 63
738 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             10,000.00         10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. วรำภรณ์ กนัทำวนั / 10,000 น.ส. วรำภรณ์ กนัทำวนั / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10039 ลว. 3 ส.ค. 63
739 รำยงำนขอจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลฯ             57,360.00         57,360.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ ตำมี่ / 57,360 นำยสุชำติ ตำมี่ / 57,360 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10038 ลว. 3 ส.ค. 63
740 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์               5,000.00           5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงเกสร พรหมเป็ง / 5,000 นำงเกสร พรหมเป็ง / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10055 ลว. 3 ส.ค. 63
741 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล               5,740.00           5,740.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์ ขันแปง / 5,740 นำยสมพงษ์ ขันแปง / 5,740 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10049 ลว. 3 ส.ค. 63
742 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำสตรอเบอร่ี             62,500.00         62,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยใจบำง เขตปรำกำรไทย / 62,500 นำยใจบำง เขตปรำกำรไทย / 62,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10088 ลว. 3 ส.ค. 63



743 รำยงำนขอจัดจ้ำงซ่อมรถจักรยนต์               8,850.00           8,850.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนวกิเตอร์เซอร์วสิ / 8,850 ร้ำนวกิเตอร์เซอร์วสิ / 8,850 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10045 ลว. 3 ส.ค. 63
744 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง             10,000.00         10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจ. แฝดสำม ศรีจอมทอง / 10,000 บจ. แฝดสำม ศรีจอมทอง / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10044 ลว. 3 ส.ค. 63
745 รำยงำนขอซ้ือพันธุป์ลำดุก               3,000.00           3,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทองค ำ ท ำลึก / 3,000 นำยทองค ำ ท ำลึก / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10181 ลว. 4 ส.ค. 63
746 รำยงำนขอซ้ือไกพ่ันธุโ์รมันบรำวน์             10,000.00         10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงกนกวรรณ ฉั่วภักดี / 10,000 นำงกนกวรรณ ฉั่วภักดี / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10182 ลว. 4 ส.ค. 63
747 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             13,080.00         13,080.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจ ำรัส หมื่นค ำ / 13,080 นำยจ ำรัส หมื่นค ำ / 13,080 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10183 ลว. 4 ส.ค. 63
748 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               1,960.00           1,960.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรพล เลำมะ / 1,960 นำยสุรพล เลำมะ / 1,960 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10254 ลว. 5 ส.ค. 63
749 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               4,640.00           4,640.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ตองตึง / 4,640 นำยสมชำย ตองตึง / 4,640 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10255 ลว. 5 ส.ค. 63
750 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               7,560.00           7,560.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกิง่ทอง แสนยี ่/ 7,560 นำยกิง่ทอง แสนยี ่/ 7,560 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10256 ลว. 5 ส.ค. 63
751 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตร             15,250.00         15,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทองดี ปิยะพงษ์พร / 15,250 นำยทองดี ปิยะพงษ์พร / 15,250 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10267 ลว. 5 ส.ค. 63
752 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             40,600.00         40,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. จิรัชญำ จอมปิน / 40,600 น.ส. จิรัชญำ จอมปิน / 40,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10258 ลว. 5 ส.ค. 63
753 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม                 560.00              560.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. ฉัตรดำว ยิง่คุณจัตุรัส / 560 น.ส. ฉัตรดำว ยิง่คุณจัตุรัส / 560 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10259 ลว. 5 ส.ค. 63
754 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               3,360.00           3,360.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรพล สยมภูด ำเนิน / 3,360 นำยสุรพล สยมภูด ำเนิน / 3,360 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10260 ลว. 5 ส.ค. 63
755 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               2,280.00           2,280.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมชำติ มะเชอพะ / 2,280 นำยสมชำติ มะเชอพะ / 2,280 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10261 ลว. 5 ส.ค. 63
756 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             18,440.00         18,440.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยทุธพงษ์ ปล้ืมแสงจันทรำ / 18,440 นำยยทุธพงษ์ ปล้ืมแสงจันทรำ / 18,440 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10262 ลว. 5 ส.ค. 63
757 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               7,760.00           7,760.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรชัย ละดี / 7,760 นำยสุรชัย ละดี / 7,760 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10263 ลว. 5 ส.ค. 63
758 รำยงำนขอจ้ำงผลิตป้ำยประชำสัมพันธ์             10,000.00         10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐ ต๊ะแปงปัน / 10,000 นำยณัฐ ต๊ะแปงปัน / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10264 ลว. 5 ส.ค. 63
759 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเพลิง ( น้ ำมันแกส๊โซฮอล์ 95 )                 800.00              800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 800 สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10265 ลว. 5 ส.ค. 63
760 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             26,800.00         26,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย ์แสงสวำ่ง / 26,800 นำยอำทิตย ์แสงสวำ่ง / 26,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10266 ลว. 5 ส.ค. 63
761 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             49,880.00         49,880.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. วนัธำ ยำ่งเจริญชัย / 49,880 น.ส. วนัธำ ยำ่งเจริญชัย / 49,880 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10268 ลว. 5 ส.ค. 63
762 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม             31,280.00         31,280.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. ชุติมำ สุดเฉลำมำลี / 31,280 น.ส. ชุติมำ สุดเฉลำมำลี / 31,280 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10269 ลว. 5 ส.ค. 63
763 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               9,560.00           9,560.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. ภวษิยพ์ร ศรหยกภูษิต / 9,560 น.ส. ภวษิยพ์ร ศรหยกภูษิต / 9,560 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10270 ลว. 5 ส.ค. 63
764 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์งำนบ้ำนงำนครัวฯ               3,900.00           3,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนิกร ปันใจ / 3,900 นำยนิกร ปันใจ / 3,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10271 ลว. 5 ส.ค. 63
765 รำยงำนขอซ้ือลูกสุกร             37,500.00         37,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. รินรดำ ใสสอ / 37,500 น.ส. รินรดำ ใสสอ / 37,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10274 ลว. 5 ส.ค. 63
766 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               2,320.00           2,320.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเดชำวตั ไพศำลพนำ / 2,320 นำยเดชำวตั ไพศำลพนำ / 2,320 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10320 ลว. 6 ส.ค. 63
767 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็แบบสอบถำม               5,600.00           5,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์ คงศรีคีรี / 5,600 นำยสุทัศน์ คงศรีคีรี / 5,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10321 ลว. 6 ส.ค. 63
768 รำยงำนขอจ้ำงผลิตส่ือประชำสัมพันธ์             70,583.43         70,583.43 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ท ำถูก / 70,583.43 บจก. ท ำถูก / 70,583.43 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10322 ลว. 6 ส.ค. 63
769 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง             20,000.00         20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เจริญสุขเซอร์วสิ แม่แจ่ม / 20,000 หจก. เจริญสุขเซอร์วสิ แม่แจ่ม / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10328 ลว. 6 ส.ค. 63
770 รำยงำนขอซ้ือวสัดุเกษตร และวสัดุประปำ             22,640.00         22,640.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. ส.สำยปำยวสัดุและปิโตรเลียม / 22,640 หจก. ส.สำยปำยวสัดุและปิโตรเลียม / 22,640 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10323 ลว. 6 ส.ค. 63
771 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง             79,267.00         79,267.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคศิรกมลวสัดุกอ่สร้ำง / 79,267 ร้ำนโชคศิรกมลวสัดุกอ่สร้ำง / 79,267 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10324 ลว. 6 ส.ค. 63
772 รำยงำนจ้ำงเหมำพัฒนำแหล่งขนำดเล็กฯ             15,000.00         15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประวตัร์ สุขสมพนำรักษ์ / 15,000 นำยประวตัร์ สุขสมพนำรักษ์ / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10325 ลว. 6 ส.ค. 63
773 รำยงำนขอซ้ือกำแฟอรำบิกำ้ แบบกะลำ               3,300.00           3,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุธศัิกด์ิ ต่อบือ / 3,300 นำยสุธศัิกด์ิ ต่อบือ / 3,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10489 ลว. 7 ส.ค. 63
774 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์สร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย               9,220.00           9,220.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวสัดุ / 9,220 หจก. แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวสัดุ / 9,220 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10487 ลว. 7 ส.ค. 63
775 รำยงำนขอซ้ือกอ้นเห็ดนำงฟ้ำภูฏำนด ำพร้อมเปิดดอก             20,000.00         20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสุลีภรณ์ ชลธำร / 20,000 นำงสุลีภรณ์ ชลธำร / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10534 ลว. 7 ส.ค. 63
776 รำยงำนขอซ้ือสมุนไพรรำงจืด             27,500.00         27,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงผ่องพรรณ ปวงใจเที่ยง / 27,500 นำงผ่องพรรณ ปวงใจเที่ยง / 27,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10535 ลว. 7 ส.ค. 63
777 รำยงำนขอจ้ำงแรงงำนดูแลแปลงทดสอบเทคโนโลยี               7,500.00           7,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวทิยำ กติติรุ่งวฒันำ / 7,500 นำยวทิยำ กติติรุ่งวฒันำ / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3544 ลว. 7 ส.ค. 63
778 รำยงำนขอซ้ือมูลววั (ขี้แห้ง)             36,000.00         36,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสวสัด์ิ กำระหงษ์ / 36,000 นำยสวสัด์ิ กำระหงษ์ / 36,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10543 ลว. 10 ส.ค. 63
779 รำยงำนขอซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว             45,050.00         45,050.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เป่ำเปำ / 45,050 หจก. เป่ำเปำ / 45,050 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10859 ลว. 18 ส.ค. 63
780 รำยงำนจัดจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำรงำนสืบสำนศิลปะฯ             35,000.00         35,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐวฒิั แซ่ยะ / 35,000 นำยณัฐวฒิั แซ่ยะ / 35,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10860 ลว. 18 ส.ค. 63
781 รำยงำนขอจ้ำงดูแลต้นสะระแหน่ส ำหรับใช้ในงำนวจิัย               1,000.00           1,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงอำรีย ์ทิพยว์งค์ / 1,000 นำงอำรีย ์ทิพยว์งค์ / 1,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3657 ลว. 18 ส.ค. 63
782 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำรท ำหน้ำกำกผ้ำเฮมพ์               8,400.00           8,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมนูญ จิตต์ใจฉ่ ำ / 8,400 นำยมนูญ จิตต์ใจฉ่ ำ / 8,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3658 ลว. 18 ส.ค. 63
783 รำยงำนขอซ้ือกล้ำมะม่วง               3,000.00           3,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ พิทยำไพศำล / 3,000 นำยประเสริฐ พิทยำไพศำล / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10896 ลว. 18 ส.ค. 63
784 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมแซมผนังกัน้น้ ำบ่อสูบน้ ำดิบของโครงกำร             25,000.00         25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศุภกติต์ สุริยำ / 25,000 นำยศุภกติต์ สุริยำ / 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10901 ลว. 18 ส.ค. 63
785 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถบรรทุก 6 ล้อ รวมน้ ำมันเชื้อเพลิง             16,000.00         16,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนครินทร์ หลวงใจ / 16,000 นำยนครินทร์ หลวงใจ / 16,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10902 ลว. 18 ส.ค. 63
786 รำยงำนขอจ้ำงประกอบและติดต้ัง Sensor             70,000.00         70,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. อดำลีน (ประเทศไทย) / 70,000 บจก. อดำลีน (ประเทศไทย) / 70,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11000 ลว. 20 ส.ค. 63
787 รำยงำนขจ้ำงเหมำพัฒนำระบบนิเวศ             37,500.00         37,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ แซ่หำ / 37,500 นำยประเสริฐ แซ่หำ / 37,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10977 ลว. 19 ส.ค. 63
788 รำยงำนขอจ้ำงเหมำพัฒนำแหล่งน้ ำ             10,000.00         10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชำญเชี่ยว ตระกลูพิทักษ์กจิ / 10,000 นำยชำญเชี่ยว ตระกลูพิทักษ์กจิ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10976 ลว. 19 ส.ค. 63
789 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์โครงกำรสนับสนุนกำรปรับปรุงแปลงเรียนรู้             40,000.00         40,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. พงษ์ศรำพำณิชย ์/ 40,000 หจก. พงษ์ศรำพำณิชย ์/ 40,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10973 ลว. 19 ส.ค. 63
790 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตรและประปำ             69,800.00         69,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เพิ่มพูนกำรเกษตร / 69,800 หจก. เพิ่มพูนกำรเกษตร / 69,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 10971 ลว. 19 ส.ค. 63
791 รำยงำนขอจัดซ้ืออปุกรณ์เซ็นเซอร์วดัอณุหภูมิ             14,500.00         14,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. อดำลีน (ประเทศไทย) / 14,500 บจก. อดำลีน (ประเทศไทย) / 14,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11013 ลว. 20 ส.ค. 63
792 รำยงำนขอซ้ือวสัดุส ำหรับจัดนิทรรศกำร             31,200.00         31,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงล ำดวน อตุภิระ / 17,500 นำงล ำดวน อตุภิระ / 17,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3768 ลว. 21 ส.ค. 63

นำงผ่องพรรณ ปวงใจเที่ยง / 11,950 นำงผ่องพรรณ ปวงใจเที่ยง / 11,950



นำงจันทนำ ชมชื่น / 1,750 นำงจันทนำ ชมชื่น / 1,750
793 รำยงำนขอจ้ำงตรวจวเิครำะห์วตัถุดิบสมุนไพร             55,000.00         55,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สถำบันวจิัยสมุนไพร / 55,000 สถำบันวจิัยสมุนไพร / 55,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3770 ลว. 21 ส.ค. 63

794 รำยงำนขอจ้ำงวเิครำะห์ Curcumin จ ำนวน 7 ตัวอยำ่ง             13,482.00         13,482.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
สถำบันบริกำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ มจ.
 / 13,482

สถำบันบริกำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
มจ. / 13,482

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3771 ลว. 21 ส.ค. 63

795 รำยงำนขอจ้ำงตัดหญ้ำเตรียมแปลงพร้อมขึ้นแปลง จ ำนวน 18 ไร่             15,000.00         15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงปุที ปรีชำเดชสุข / 15,000 นำงปุที ปรีชำเดชสุข / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3772 ลว. 21 ส.ค. 63
796 รำยงำนขอจ้ำงตัดหญ้ำเตรียมแปลงพร้อมขึ้นแปลง จ ำนวน 18 ไร่             15,000.00         15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยะเด สิทธิค์งชัย / 15,000 นำยยะเด สิทธิค์งชัย / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3773 ลว. 21 ส.ค. 63
797 รำยงำนขอซ้ือขมิ้นพื้นบ้ำน ไพล และสมุนไพรสังหยู               7,500.00           7,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงปุที ปรีชำเดชสุข / 7,500 นำงปุที ปรีชำเดชสุข / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3774 ลว. 21 ส.ค. 63
798 รำยงำนขอซ้ือต ำรับยำและสมุนไพร 7 รำยกำร               8,040.00           8,040.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเหลำ แสนยำ้ง / 8,040 นำยเหลำ แสนยำ้ง / 8,040 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3775 ลว. 21 ส.ค. 63
799 รำยงำนขอซ้ือหินคละสีขนำดเล็กและขนำดกลำง             10,000.00         10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 10,000 ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3776 ลว. 21 ส.ค. 63
800 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส ำหรับเล้ียงผ้ึง             12,240.00         12,240.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดักส์ / 12,240 บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดักส์ / 12,240 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3777 ลว. 21 ส.ค. 63
801 รำยงำนขอจ้ำงเหมำท ำลังเล้ียงผ้ึงพันธุแ์บบ observation             11,750.00         11,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ ปัญญำวงค์คีรี / 11,750 นำยกฤษฎำ ปัญญำวงค์คีรี / 11,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3779 ลว. 21 ส.ค. 63
802 รำยงำนขอซ้ือกล้ำตออำโวคำโด             14,000.00         14,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงดำรุณี โรจนปกรณ์ / 14,000 นำงดำรุณี โรจนปกรณ์ / 14,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11191 ลว. 24 ส.ค. 63
803 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำรเช่ำรถบรรทุกฯ               6,000.00           6,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์ คงศรีคีรี / 6,000 นำยสุทัศน์ คงศรีคีรี / 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3865 ลว. 24 ส.ค. 63
804 รำยงำนขอซ้ือวสัดุเกษตร ( ขี้ววัผงบดละเอยีด )               4,000.00           4,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมใจ เมล์พวง / 4,000 นำยสมใจ เมล์พวง / 4,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3869 ลว. 24 ส.ค. 63
805 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถ 6 ล้อ               7,500.00           7,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเอกมล พุทธแสง / 7,500 นำยเอกมล พุทธแสง / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11263 ลว. 25 ส.ค. 63
806 รำยงำนขอซ้ือพันธุสั์ตว์             15,000.00         15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสวรร ไชค ำ / 15,000 นำยสวรร ไชค ำ / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11265 ลว. 25 ส.ค. 63
807 รำยงำนขอซ้ือปุ๋ยขี้ววั               6,400.00           6,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเทวนิทร์ โสภำ / 6,400 นำยเทวนิทร์ โสภำ / 6,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11268  ลว. 25 ส.ค. 63
808 รำยงำนขอจัดซ้ือต้นกล้ำอำโวคำโด้             33,750.00         33,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงศรีบุตร หำญจริง / 33,750 นำงศรีบุตร หำญจริง / 33,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11286 ลว. 25 ส.ค. 63
809 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร             55,920.00         55,920.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสอยดำวกำรค้ำ / 55,920 ร้ำนสอยดำวกำรค้ำ / 55,920 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11327 ลว. 25 ส.ค. 63
810 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร               3,840.00           3,840.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนจีรวรรณกำรเกษตร / 3,840 ร้ำนจีรวรรณกำรเกษตร / 3,840 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11326 ลว. 25 ส.ค. 63
811 รำยงำนขอซ้ือขวดแกว้ ขนำด 8 ml               2,500.00           2,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เอม็ทูเอม็ อนิเตอร์เทรด / 2,500 หจก. เอม็ทูเอม็ อนิเตอร์เทรด / 2,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11313 ลว. 25 ส.ค. 63
812 รำยงำนขอซ่อมรถยนต์               8,800.00           8,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญเรืองกำรช่ำง / 8,800 ร้ำนบุญเรืองกำรช่ำง / 8,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 11340 ลว. 25 ส.ค. 63
813 รำยงำนขอจ้ำงท ำกล่องอะคริลิคตำกสมุนไพร             10,000.00         10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพะบึก นิยมยอดคีรี / 10,000 นำยพะบึก นิยมยอดคีรี / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3922 ลว. 27 ส.ค. 63
814 รำยงำนขอซ้ือสมุนไพรลูกประคบ             11,500.00         11,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอว้น เงินสม / 11,500 นำยอว้น เงินสม / 11,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 3923 ลว. 27 ส.ค. 63



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2563 33,220.73        33,220.73         เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 33,220.73          กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 33,220.73         เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00001
ลว. 3 ส.ค. 63

2 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 4 รำยกำร 58,620.00        58,620.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 58,620.00          ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 58,620.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00002
2.นำงล้ำดวน รำชวงศำ 70,260.00          ลว. 4 ส.ค. 63
3.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 75,000.00          

3 จ้ำงเหมำจัดท้ำตู้และช้ันวำงสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ 20,000.00        20,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยไกรสร ศรีสุขวัฒนำนันท์ 20,000.00          นำยไกรสร ศรีสุขวัฒนำนันท์ 20,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00003
HRDI Café 2.นำงนงครำญ พรหมมำแบน 22,000.00          ลว. 4 ส.ค. 63

3.นำงสำวปรียมน ล้ออุดม 23,900.00          

4 จ้ำงท้ำส่ือป้ำยประชำสัมพันธ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 297,630.00      297,630.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 297,630.00        ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 297,630.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00004
2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 313,900.00        ลว. 6 ส.ค. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 326,100.00        

5 จ้ำงเหมำติดต้ังกันสำด ร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ HRDI Café จ้ำนวน 2 ชุด 75,000.00        75,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยสุวัฒน์ สุใจ 75,000.00          นำยสุวัฒน์ สุใจ 75,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00005
2.บริษัท เชียงใหม่ ธ.วัฒนำ 89,500.00          ลว. 6 ส.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ปัญญำศิลป์กำรช่ำง 97,500.00          

6 จ้ำงเปล่ียนสำยไฮดรอลิค รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 83-3065 9,844.00          9,844.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 9,844.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 9,844.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00006
เชียงใหม่ (รถบรรทุกมีเคร่ืองทุ่นแรง) ลว. 6 ส.ค. 63

7 จ้ำงเหมำท้ำ LINE Official Account 20,000.00        20,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ้ำกัด 20,000.00          บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ้ำกัด 20,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00007
2.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 25,000.00          ลว. 7 ส.ค. 63
3.บริษัท เมธำ ดิจิตอล เทรดด้ิง จ้ำกัด 23,000.00          

8 ซ้ือครุภัณฑ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 78,600.00        78,600.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 78,600.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 78,600.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00008
2.ร้ำนตนำนุวัฒน์ 82,450.00          ลว. 7 ส.ค. 63
3.บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ้ำกัด 80,450.00          

9 ซ้ือเคร่ืองพ่นยำแบบสะพำยหลัง จ้ำนวน 3 เคร่ือง 4,050.00          4,050.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ้ำกัด 4,050.00            บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ้ำกัด 4,050.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00009
2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ้ำกัด 4,500.00            ลว. 10 ส.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 4,725.00            

10 จ้ำงท้ำส่ือประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ยอดนิยม 150,000.00      150,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เมธำ ดิจิตอล เทรดด้ิง จ้ำกัด 150,000.00        บริษัท เมธำ ดิจิตอล เทรดด้ิง จ้ำกัด 150,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00010
2.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ้ำกัด 160,000.00        ลว. 10 ส.ค. 63
3.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 170,000.00        

11 ซ้ือเคร่ืองตรวจจับใบหน้ำและวัดอุณหภูมิ 40,499.99        40,499.99         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท พลังงำนนครพิงค์ วิสำหกิจเพ่ือสังคม จ้ำกัด 40,499.99          บริษัท พลังงำนนครพิงค์ วิสำหกิจเพ่ือสังคม จ้ำกัด 40,499.99         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00011
2.บริษัท ซัมคอม เทคโนโลยี จ้ำกัด 48,150.00          ลว. 13 ส.ค. 63
3.บริษัท วินบรอดแบนด์ จ้ำกัด 72,653.00          

12 ซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 34,710.80        34,710.80         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ้ำกัด 34,710.80          บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ้ำกัด 34,710.80         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00012
2.บริษัท โปรแอคทีฟ เน็ทเวิร์ค จ้ำกัด 41,023.80          ลว. 13 ส.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รัศมี 47,615.00          

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 ซ้ือแบตเตอร่ีรถบรรทุก 6ล้อ หมำยเลขทะเบียน 83-1806 เชียงใหม่ 5,800.00          5,800.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 5,800.00            บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 5,800.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00013
2.แบตเตอร่ีคลินิก สำขำแม่เหียะ 6,400.00            ลว. 13 ส.ค. 63
3.ร้ำนแบตเตอร่ีรถยนต์ มิตรภำพ 6,800.00            

14 ซ้ือหญ้ำ จ้ำนวน 4 รำยกำร 16,950.00        16,950.00         เฉพำะเจำะจง 1.สวนอมฤต โดยนำงสำวสุนีย์ ท่ำน้้ำ 16,950.00          สวนอมฤต โดยนำงสำวสุนีย์ ท่ำน้้ำ 16,950.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00014
2.ร้ำนไร่หญ้ำเกตุแก้ว 20,160.00          ลว. 13 ส.ค. 63
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 20,350.00          
4.นำงล้ำดวน รำชวงศำ 21,350.00          
5.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 22,950.00          

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยส้ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 123,300.00      123,300.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนกุณทิรำภัณฑ์ 123,300.00        ร้ำนกุณทิรำภัณฑ์ 123,300.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00015
และผู้รับบริกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ้ำนวน 6 รำยกำร 2.ปฐมพงษ์พำณิชย์ 143,820.00        ลว. 13 ส.ค. 63

3.ร้ำนเอธุรกิจ 137,700.00        

16 ซ้ือเคร่ืองสูบน้้ำแรงดันสูง จ้ำนวน 2 ชุด 43,442.00        43,442.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แวคคอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 43,442.00          บริษัท แวคคอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 43,442.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00016
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กอไผ่ เอ็นจิเนียร่ิง 44,298.00          ลว. 13 ส.ค. 63
3.บริษัท มิตรรุ่งเรือง เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 44,940.00          

17 ซ้ือวัสดุประปำ จ้ำนวน 12 รำยกำร 230,000.00      126,431.20       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แวคคอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 126,431.20        บริษัท แวคคอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 126,431.20       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00017
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กอไผ่ เอ็นจิเนียร่ิง 132,080.80        ลว. 13 ส.ค. 63
3.บริษัท มิตรรุ่งเรือง เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 136,489.20        

18 ซ้ือไม้กลุ่มสี จ้ำนวน 2 รำยกำร 195,000.00      105,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.สวนวิวไม้ประดับ โดยนำงสำวสุวิมล เต๊จ๊ะต๊ิบ 105,000.00        สวนวิวไม้ประดับ โดยนำงสำวสุวิมล เต๊จ๊ะต๊ิบ 105,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00018
2.สวนสุยะพรมไม้ประดับ โดยนำงจ้ำเรียง นำรำต๊ะ 114,000.00        ลว. 13 ส.ค. 63
3.สวนพันใบ โดยนำยสิทธิพันธ์ ปันมะ 115,500.00        

19 ซ้ือธงชำติประดับสวนนำนำชำติ จ้ำนวน 14 รำยกำร 22,635.00        22,635.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลำย จ้ำกัด 22,635.00          บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลำย จ้ำกัด 22,635.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00019
2.บริษัท วรวุฒิเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จ้ำกัด 26,760.00          ลว. 14 ส.ค. 63
3.บริษัท ลองกรีน เอวิเอช่ัน เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 26,250.00          

20 ซ้ือวัสดุประปำ จ้ำนวน 11 เส้น 3,564.00          3,564.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 3,564.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 3,564.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00020
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กมลโลหะกิจเชียงใหม่ 3,850.00            ลว. 19 ส.ค. 63
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 3,740.00            

21 ซ้ือพรรณไม้ 100,000.00      100,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟลำวเวอร์ช๊อป โดยนำงพัชรมณี วัฒนสมบัติ 100,000.00        ร้ำนฟลำวเวอร์ช๊อป โดยนำงพัชรมณี วัฒนสมบัติ 100,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00021
2.ป้ำน้อยดอกไม้สด โดยนำยภำณุวัตร์ ภูริโรจน์ 104,000.00        ลว. 19 ส.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 108,000.00        

22 จ้ำงซ่อมแซมระบบเมนไฟแสงสว่ำงถนน ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 34,930.00        34,930.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 34,930.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 34,930.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00022
2.ไซอ๋ิวคอมพิวเทค 40,550.00          ลว. 19 ส.ค. 63
3.ร้ำนธีรศักด์ิ อิเล็คทริค 45,050.00          

23 จ้ำงซ่อมแซมระบบซักรอกไฟเสำสูงสวนสมุนไพรและอำคำรฝึกอบรม 50,000.00        50,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 50,000.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 50,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00023
2.ร้ำนธีรศักด์ิ อิเล็คทริค 58,000.00          ลว. 19 ส.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ มีลำภ อิเลคทริคคอล เอ็นจิเนียร่ิง 70,128.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

24 จ้ำงตรวจวัดคุณภำพน้้ำ ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 11,141.38        11,141.38         เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 11,141.38          บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 11,141.38         เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00024
ลว. 21 ส.ค. 63

25 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองซักผ้ำ จ้ำนวน 2 เคร่ือง 47,800.00        47,800.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 47,800.00          บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 47,800.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00025
2.บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด 53,980.00          ลว. 24 ส.ค. 63
3.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 55,800.00          

26 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองอบผ้ำ จ้ำนวน 2 เคร่ือง 57,980.00        57,980.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 57,980.00          บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 57,980.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00026
2.บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด 61,980.00          ลว. 24 ส.ค. 63
3.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 60,800.00          

27 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองต้มกำแฟ 10,496.70        10,496.70         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท บอนกำแฟ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 10,496.70          บริษัท บอนกำแฟ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 10,496.70         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00027
2.บริษัท ฮอลล์คอฟฟ์ จ้ำกัด 10,500.00          ลว. 24 ส.ค. 63
3.นำงสำวกุลธิดำ คุณำ 11,000.00          

28 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมโคมไฟเสำสูง ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 62,000.00        62,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฟ้ำไทยอิเลคทริค 62,000.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฟ้ำไทยอิเลคทริค 62,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00028
จ้ำนวน 3 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำมลำนนำโพรดักส์ 66,400.00          ลว. 24 ส.ค. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โชตนำกำรไฟฟ้ำ 68,500.00          

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ส้ำหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือในกำรดูแลรักษำสวน 151,945.00      151,945.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 151,945.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 151,945.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00029
จ้ำนวน 37 รำยกำร 2.บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ้ำกัด 156,370.00        ลว. 25 ส.ค. 63

3.ร้ำนตนำนุวัฒน์ 167,260.00        

30 ซ้ือวัสดุ (ถุงมือ) จ้ำนวน 2 รำยกำร 3,170.00          3,170.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 3,380.00            ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 2,400.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6308-00030
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 770.00               (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 25 ส.ค. 63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 770.00              PO6308-00031
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 25 ส.ค. 63

31 จ้ำงซ่อมแซมกลอนประตูตู้เก็บเงินลำนจอดรถ P4 1,819.00          1,819.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 1,819.00            บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 1,819.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00032
ลว. 26 ส.ค. 63

32 จ้ำงซ่อมคอมเพรชเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศ 10,700.00        10,700.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 10,700.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 10,700.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00033
ลว. 27 ส.ค. 63

33 จ้ำงผลิตสมุด จ้ำนวน 7,500 เล่ม 221,490.00      221,490.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ้ำกัด 221,490.00        บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ้ำกัด 221,490.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00001
2.ร้ำนรักษ์พร้ินต้ิงแอนด์กรำฟฟิค ดีไซน์ 228,000.00        ลว. 5 ส.ค. 63
3.ร้ำนสีสันพร้ินต้ิง 238,500.00        

34 จ้ำงท้ำป้ำยนิทรรศกำร สวนองค์กรธนำคำรแห่งประเทศไทย 65,077.40        65,077.40         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 65,077.40          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 65,077.40         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00002
จ้ำนวน 10 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 72,246.40          ลว. 7 ส.ค. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต่องำน 73,081.00          

35 จ้ำงปรับปรุงนิทรรศกำร สวนองค์กรธนำคำรกรุงไทย 70,598.60        70,598.60         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท วีซำยน์ มีเดีย จ้ำกัด 70,598.60          บริษัท วีซำยน์ มีเดีย จ้ำกัด 70,598.60         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00003
2.บริษัท เอ-ไมร์ คอร์ป จ้ำกัด 75,756.00          ลว. 19 ส.ค. 63
3.นำยโกวิท อุดป้อ 72,800.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

36 จ้ำงผลิตแก้วมัค จ้ำนวน 300 ใบ 39,000.00        39,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ควอลิต้ี เซรำมิก จ้ำกัด 39,000.00          บริษัท ควอลิต้ี เซรำมิก จ้ำกัด 39,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00004
2.บริษัท อินทรำเซรำมิค จ้ำกัด 43,500.00          ลว. 19 ส.ค. 63
3.ร้ำนแก้วกำแฟ แก้วเซรำมิค โดยนำงสำวกัลยรัตน์ ไชยรินทร์ 45,000.00          

37 จ้ำงผลิตกระเป๋ำผ้ำพิมพ์ลำย จ้ำนวน 1,200 ใบ 90,000.00        90,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวอิสรำพร เทพจันทร์ 90,000.00          นำงสำวอิสรำพร เทพจันทร์ 90,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00005
2.ที-อำร์ติครำฟท์ นำงสำวปริยำกร ยอดกันธำ 108,000.00        ลว. 24 ส.ค. 63
3.กระเป๋ำผ้ำอำฟง นำงอำฟง โสเซ 120,000.00        

38 จ้ำงปรับปรุงนิทรรศกำร สวนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ 49,000.00        49,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวจริยำ ยวงเมฆ 49,000.00          นำงสำวจริยำ ยวงเมฆ 49,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00006
2.นำยเทวิน เศรษฐสินธ์ 52,000.00          ลว. 24 ส.ค. 63
3.นำยสุปรีดี ทิพย์วงค์ 55,000.00          

39 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 1,498.00          1,498.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,498.00            บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,498.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00007
ลว. 25 ส.ค. 63

40 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 19,600.00        19,600.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ จินะ 19,600.00          นำงสำววำสนำ จินะ 19,600.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00008
ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 27 ส.ค. 63

41 จ้ำงเหมำบริกำรจัดตกแต่งดอกไม้เพ่ือควำมสวยงำม ส้ำหรับกำรจัด 31,000.00        31,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ จินะ 31,000.00          นำงสำววำสนำ จินะ 31,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00009
งำนเล้ียงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 27 ส.ค. 63

42 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 1,498.00          1,498.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,498.00            บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,498.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00010
ลว. 27 ส.ค. 63

43 จ้ำงเหมำบริกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำง ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียงภำยใน 19,000.00        19,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยนรำทัศน์ ณ ล้ำพูน 19,000.00          นำยนรำทัศน์ ณ ล้ำพูน 19,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6308-00011
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 27 ส.ค. 63

44 จ้ำงเหมำเพ้นท์ผนังนอกอำคำร สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดำวอังคำร 50,000.00        50,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเนรมิต โดยนำยจักรพงษ์ เจริญวรรณ์ 50,000.00          ร้ำนเนรมิต โดยนำยจักรพงษ์ เจริญวรรณ์ 50,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00012
2.นำยณัฐวิทย์ สุพรรณรัตน์ 55,000.00          ลว. 28 ส.ค. 63
3.นำยธนำวุฒิ พุทธคง 58,000.00          

45 จ้ำงผลิตสต๊ิกเกอร์ขวดกำแฟ ร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ 2,210.00          2,210.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,210.00            ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,210.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00013
2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 2,550.00            ลว. 28 ส.ค. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 2,720.00            

46 จ้ำงผลิตเส้ือยืด จ้ำนวน 200 ตัว 15,000.00        15,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเอฟซี สกรีน แอนด์ พรินต้ิง โดยนำยรณกฤษ มโนกิตธนกร 15,000.00          ร้ำนเอฟซี สกรีน แอนด์ พรินต้ิง 15,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6308-00014
2.นำงสำวอิสรำพร เทพจันทร์ 17,510.00          โดยนำยรณกฤษ มโนกิตธนกร ลว. 31 ส.ค. 63
3.ร้ำนเอ็น บี แฟช่ัน ค้ำส่ง 19,000.00          

47 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส้ำหรับจัดกิจกรรม จ้ำนวน 2 รำยกำร 13,080.00        13,080.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่ อิเล็กทรอนิกส์ จ้ำกัด 13,080.00          บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่ อิเล็กทรอนิกส์ จ้ำกัด 13,080.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.143

48 จ้ำงจัดท้ำเส้ือยืดพร้อมสกรีน จ้ำนวน 300 ตัว 30,000.00        30,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ โดยนำยเสกสรร เช้ือปุย 30,000.00          ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ โดยนำยเสกสรร เช้ือปุย 30,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.150
2.นำยนพวิชญ์ พงศ์พิชญนันท์ 38,520.00          
3.ร้ำนเปรม โดยนำงปำริชำติ สำริวงค์ 42,000.00          

49 ซ้ือพรรณไม้ (ยอดพันธ์ุมะม่วง) 5,000.00          5,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำยพิณ เตชะสุข 5,000.00            นำงสำยพิณ เตชะสุข 5,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.153



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

50 ซ้ืออำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมส้ำหรับกำรจัดประชุมสัมมนำภำยใน 9,600.00          9,600.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวกุลธิดำ คุณำ 9,600.00            นำงสำวกุลธิดำ คุณำ 9,600.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.32
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

51 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำนยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรจัดเล้ียง 96,517.00        96,517.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 96,517.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 96,517.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.33
และเช่ำสถำนท่ี

52 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 13 รำยกำร 20,913.00        20,913.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 20,913.00          บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 20,913.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.33

53 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 3,125.00          3,125.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกสวนถำด โดยนำงสำวปุณยนุช พชรภำรัตน์ 3,125.00            ร้ำนไข่มุกสวนถำด โดยนำงสำวปุณยนุช พชรภำรัตน์ 3,125.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.34
จ้ำนวน 13 รำยกำร

54 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 24 รำยกำร 17,846.00        17,860.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 17,846.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 17,846.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.34

55 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 5 รำยกำร 1,240.00          1,240.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด คลังเคร่ืองเขียน 1,240.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด คลังเคร่ืองเขียน 1,240.00           เสนอรำคำต้่ำสุด บย.34
2.ห้ำงหุ้น่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 1,520.00            
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช 1,734.00            

56 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ 1,000.00          1,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยสมำน พิทยำกรกุล 1,000.00            นำยสมำน พิทยำกรกุล 1,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.34

57 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับให้บริกำรโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 15,583.00        15,583.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 15,583.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 15,583.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.35
จ้ำนวน 12 รำยกำร

58 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับให้บริกำรโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 5,827.00          5,827.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 5,827.00            บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 5,827.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.35
จ้ำนวน 7 รำยกำร

59 ซ้ือเตำอบเล็กและเคร่ืองดักยุง จ้ำนวน 2 รำยกำร 15,920.00        15,920.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 15,920.00          บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 15,920.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.35

60 จ้ำงวงดนตรีพร้อมเคร่ืองเสียง ไฟ และเคร่ืองดนตรี ส้ำหรับให้บริกำร 19,950.00        19,950.00         เฉพำะเจำะจง นำยธีรภัทร์ ลังกำร์พินธ์ุ 19,950.00          นำยธีรภัทร์ ลังกำร์พินธ์ุ 19,950.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.36
งำนจัดเล้ียงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

61 จ้ำงพัดลมไอเย็น ส้ำหรับให้บริกำรงำนจัดเล้ียงภำยในอุทยำนหลวง 3,200.00          3,200.00           เฉพำะเจำะจง นำยหฤษฎ์ ขำวสุทธ์ิ 3,200.00            นำยหฤษฎ์ ขำวสุทธ์ิ 3,200.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.36
รำชพฤกษ์

62 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ 3,080.00          3,080.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำฑำ ค้ำเต๋จ๊ะ 3,080.00            นำงสำววรำฑำ ค้ำเต๋จ๊ะ 3,080.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.37
กำรเกษตร จ้ำนวน 11 รำยกำร

63 ซ้ือโรงเรือนตะแกรงเหล็ก สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ 5,990.00          5,990.00           เฉพำะเจำะจง 1.นำงวนิดำ ยอดทอง 5,990.00            นำงวนิดำ ยอดทอง 5,990.00           เสนอรำคำต้่ำสุด บย.37
สหกรณ์กำรเกษตร 2.นำงสำวจิดำภำ อำกำศทิพย์ 6,100.00            

3.นำงอำฟง โสเซ 6,200.00            

64 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่ง สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ 3,630.00          3,630.00           เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวโสภำ วงค์จำ 3,630.00            นำงสำวโสภำ วงค์จำ 3,630.00           เสนอรำคำต้่ำสุด บย.37
สหกรณ์กำรเกษตร จ้ำนวน 14 รำยกำร 2.นำยวิจิตร ญ่ีนำง 3,700.00            

3.นำงสำวกัญวัฒน์ ใจค้ำแปง 3,770.00            



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 9 รำยกำร 29,906.00        29,906.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 29,447.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 29,447.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.37
2.บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 459.00               (จ้ำนวน 8 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด

2.บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 459.00              
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

66 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ดับเพลิง (Fire Pump) ระยะท่ี ๒ 418,589.35      418,589.35       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แอท ลำร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส จ้ำกัด 418,589.35        บริษัท แอท ลำร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส จ้ำกัด 418,589.35       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงท้ำของ
(อำคำรนิทรรศกำร 1) 2.บริษัท พีแอลบี บรำเทอร์ จ้ำกัด 501,367.23        และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 20/2563

3.บริษัท เอส.เอ็น.พี คอนสตรัคช่ัน (2015) จ้ำกัด 479,300.08        ลว. 17 ส.ค. 63

67 จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ 270,000.00      269,549.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ช.นวกิจ ๒๐๐๙ จ้ำกัด 265,000.00        บริษัท ช.นวกิจ ๒๐๐๙ จ้ำกัด 265,000.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 21/2563

ลว. 18 ส.ค. 63

68 จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำและวิเครำะห์กำรเปล่ียนแปลงทำง 2,000,000.00   2,000,000.00    เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2,000,000.00     มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2,000,000.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงผู้เช่ียวชำญรำยบุคคล 
กำยภำพของพรรณไม้ ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ระยะท่ี 2 และเสนอรำคำต้่ำสุด หรือจ้ำงบริษัทท่ีปรึกษำ

เลขท่ี (อร) 22/2563
ลว. 25 ส.ค. 63

69 จ้ำงออกแบบภูมิทัศน์ทำงเดินลอยฟ้ำ และอำคำรจัดแสดงกุหลำบ 1,300,000.00   1,042,000.00    ประกำศเชิญชวน 1.บริษัท อำเซอร์ อำคิเทค จ้ำกัด 1,000,000.00     บริษัท อีสอำชิเทค จ้ำกัด 1,000,000.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงออกแบบ
รำชินีไม้ดอก ท่ัวไป 2.บริษัท อีสอำชิเทค จ้ำกัด 1,042,000.00     และเสนอรำคำต้่ำสุด และควบคุมงำนก่อสร้ำง

เลขท่ี (อร) 1/2563
ลว. 26 ส.ค. 63

70 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในกำรด้ำเนินโครงกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 332,000.00      331,036.60       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เดอะไลฟอำย จ้ำกัด 331,036.60        บริษัท เดอะไลฟอำย จ้ำกัด 331,036.60       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำซ้ือขำย
ผ่ำนส่ือออนไลน์ 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอพลัสเชียงใหม่ 383,595.00        และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 4/2563

3.บริษัท ออดิโอ อินโฟ จ้ำกัด 350,211.00        ลว. 24 ส.ค. 63

71 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 15,000.00        15,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำภำ ธิลำ 15,000.00          นำงสำวกำญจนำภำ ธิลำ 15,000.00         ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 540/2563

ลว. 31 ส.ค. 63

72 จ้ำงตรวจวัดควำมเข้มแสง ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 5,300.00          5,300.00           เฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลนครพิงค์ 5,300.00            โรงพยำบำลนครพิงค์ 5,300.00           ยกเลิกใบส่ังจ้ำง PO6307-00020
อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี ลว. 23 ก.ค. 63

สวพส.(อรอ)/2513
ลว. 6 ส.ค. 63
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