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จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
1 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัแผน) จ านวน 1 อัตรา 125,100 125,100 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพร วิลิ/125,100 บ. นายณัฐพร วิลิ/125,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สผ.1/2563 ลว.3 ตค.62
2 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัแผน) จ านวน 1 อัตรา 133,920 133,920 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภชิารัตน ์ เพ็งหมื่นราช/133,920 บ. นางสาวภชิารัตน ์ เพ็งหมื่นราช/133,920 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สผ.2/2563 ลว.3 ตค.62
3 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัแผน) จ านวน 1 อัตรา 125,100 125,100 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ์พานทอง/125,100 บ. นางสาวนารีรัตน ์พานทอง/125,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สผ.3/2563 ลว.3 ตค.62
4 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัแผน) จ านวน 1 อัตรา 102,840 102,840 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล กนัธะลีย/์102,840 บ. นางสาวพรพิมล กนัธะลีย/์102,840 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สผ.4/2563 ลว.3 ตค.62
5 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัแผน) จ านวน 1 อัตรา 103,800 103,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก สายคง/103,800 บ. นางสาวเนตรชนก สายคง/103,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สผ.5/2563 ลว.3 ตค.62
6 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัแผน) จ านวน 1 อัตรา 103,800 103,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา ประกจิ/103,800 บ. นางสาวณัฐรดา ประกจิ/103,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สผ.6/2563 ลว.3 ตค.62
7 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัแผน) จ านวน 1 อัตรา 109,320 109,320 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจุฑาธิป สิโรรส/109,320 บ. นายจุฑาธิป สิโรรส/109,320 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สผ.7/2563 ลว.3 ตค.62
8 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 216,900 216,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นายผาสุข เชียงตอง/216,900 บ. นายผาสุข เชียงตอง/216,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.1/2563 ลว.3 ตค.62
9 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 139,290 139,290 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงนชุ คูสันเทียะ/139,290 บ. นางสาวนงนชุ คูสันเทยีะ/139,290 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.2/2563 ลว.3 ตค.62

10 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 145,074 145,074 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรักษิณา บว้นกยีาพันธุ/์145,074 บ. นางสาวรักษิณา บว้นกยีาพันธุ/์145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.3/2563 ลว.3 ตค.62
11 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 116,442 116,442 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  ธิปนั/116,442 บ. นางสาวศิริพร  ธิปนั/116,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.4/2563 ลว.3 ตค.62
12 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 98,568 98,568 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกษมสันต์ อาษากจิ/98,568 บ. นายเกษมสันต์ อาษากจิ/98,568 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.5/2563 ลว.3 ตค.62
13 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 142,320 142,320 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทัย กติิตุ้ย/142,320 บ. นายอุทยั กติิตุ้ย/142,320 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.6/2563 ลว.3 ตค.62
14 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 145,074 145,074 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนศิาชล อ้นเชื้อจีน/145,074 บ. นางสาวนศิาชล อ้นเช้ือจีน/145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.7/2563 ลว.3 ตค.62
15 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,590 127,590 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสมปรารถนา วันทยา/127,590 บ. นางสาวสมปรารถนา วันทยา/127,590 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.8/2563 ลว.3 ตค.62

16 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 115,842 115,842 วิธีเฉพาะเจาะจง
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรัตติกาล  พันธรักษ์เดชา/
115,842 บ.

ว่าทีร้่อยตรีหญิงรัตติกาล  พันธรักษ์เดชา/
115,842 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.9/2563 ลว.3 ตค.62

17 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 115,836 115,836 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์สนทิ แสงสุวรรณ์/115,836 บ. นายพงศ์สนทิ แสงสุวรรณ์/115,836 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.10/2563 ลว.3 ตค.62
18 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 97,008 97,008 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปฐมพงศ์  วงศ์ษา/97,008 บ. นายปฐมพงศ์  วงศ์ษา/97,008 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.11/2563 ลว.3 ตค.62
19 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 111,336 111,336 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร์ วงศ์ชัยพาณิชย/์111,336 บ. นางสาวณัฐพัชร์ วงศ์ชัยพาณิชย/์111,336 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.12/2563 ลว.3 ตค.62
20 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 93,300 93,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญหทัย ธรรมเสนา/93,300 บ. นางสาวขวัญหทยั ธรรมเสนา/93,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.13/2563 ลว.3 ตค.62
21 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 120,300 120,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ธิรังษ/ี120,300 บ. นางสาวศศิธร ธิรังษ/ี120,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.14/2563 ลว.3 ตค.62
22 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 114,744 114,744 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักย ์สิทธิหาญ114,744 บ. นายสมศักย ์สิทธิหาญ114,744 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.15/2563 ลว.3 ตค.62
23 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 90,600 90,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร สะพานพุทธ/90,600 บ. นางสาวศศิธร สะพานพุทธ/90,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.16/2563 ลว.3 ตค.62
24 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 109,626 109,626 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนพุงษ์  ขวัญสุวรรณ/109,626 บ. นายอนพุงษ์  ขวัญสุวรรณ/109,626 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.17/2563 ลว.3 ตค.62
25 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 112,398 112,398 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนศิรา แกว้เมือง/112,398 บ. นางสาวธนศิรา แกว้เมือง/112,398 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.18/2563 ลว.3 ตค.62
26 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 94,746 94,746 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปยิาภรณ์ ปนิค า/94,746 บ. นางสาวปยิาภรณ์ ปนิค า/94,746 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.19/2563 ลว.3 ตค.62
27 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 97,962 97,962 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา  เหยีง/97,962 บ. นางสาวลักขณา  เหยีง/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.20/2563 ลว.3 ตค.62
28 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 94,542 94,542 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์ วงค์กนัแกว้/94,542 บ. นางสาวศิริลักษณ์ วงค์กนัแกว้/94,542 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.21/2563 ลว.3 ตค.62
29 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 98,610 98,610 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธมน ประกอบแสง/98,610 บ. นางสาวธมน ประกอบแสง/98,610 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.22/2563 ลว.3 ตค.62
30 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 94,128 94,128 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน ์โพธิ์คุ้มภยั/94,128 บ. นายพิพัฒน ์โพธิ์คุ้มภยั/94,128 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.23/2563 ลว.3 ตค.62
31 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 143,034 143,034 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุพจน ์ใจพันธ/์143,034 บ. นายสุพจน ์ใจพันธ/์143,034 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.24/2563 ลว.3 ตค.62
32 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,442 146,442 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมงคล กล่อมใจ/146,442 บ. นายมงคล กล่อมใจ/146,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.25/2563 ลว.3 ตค.62
33 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 140,676 140,676 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรางค์ พยคัฆา/140,676 บ. นางสาวสุรางค์ พยคัฆา/140,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.26/2563 ลว.3 ตค.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562

วันที่ 31 ตุลำคม 2562
สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน)



34 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 145,782 145,782 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์ กอ้นแกว้/145,782 บ. นายจักรกฤษณ์ กอ้นแกว้/145,782 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.27/2563 ลว.3 ตค.62
35 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 144,684 144,684 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบษุรา ค่ าคูณ/144,684 บ. นางบษุรา ค่ าคูณ/144,684 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.28/2563 ลว.3 ตค.62
36 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 143,004 143,004 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวรรณ พลพุม่/143,004 บ. นางสาววิภาวรรณ พลพุม่/143,004 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.29/2563 ลว.3 ตค.62
37 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 143,004 143,004 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชิโนรัตน ์อนมักลุ/143,004 บ. นางสาวชิโนรัตน ์อนมักลุ/143,004 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.30/2563 ลว.3 ตค.62
38 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,960 141,960 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์ เตียงศรี/141,960 บ. นายชัยณรงค์ เตียงศรี/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.31/2563 ลว.3 ตค.62
39 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,960 141,960 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชลฑริกา พุทธิวงค์/141,960 บ. นางสาวชลฑริกา พุทธิวงค์/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.32/2563 ลว.3 ตค.62
40 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,960 141,960 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณา ปอ้มมโน/141,960 บ. นางสาวอุษณา ปอ้มมโน/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.33/2563 ลว.3 ตค.62
41 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 140,862 140,862 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา กรอบจิตมั่น/140,862 บ. นางสาวณัฐชยา กรอบจิตมั่น/140,862 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.34/2563 ลว.3 ตค.62
42 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,960 141,960 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ชั้นสุวรรณ/141,960 บ. นางสาวศิริพร ช้ันสุวรรณ/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.35/2563 ลว.3 ตค.62
43 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,960 141,960 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา วงศ์ชยางกรู/141,960 บ. นางสาวปนดัดา วงศ์ชยางกรู/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.36/2563 ลว.3 ตค.62
44 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 140,862 140,862 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีหญิงณัฐธนชิชา ปนิตา สกลุพันธ์ ว่าทีร้่อยตรีหญิงณัฐธนชิชา ปนิตา สกลุพันธ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.37/2563 ลว.3 ตค.62
45 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 135,864 135,864 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ์ กองบญุ/135,864 บ. นายยงยทุธ์ กองบญุ/135,864 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.38/2563 ลว.3 ตค.62
46 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 140,922 140,922 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว มยริุนทร์ ยอดศรีวรรณ/140,922 บ. นางสาว มยริุนทร์ ยอดศรีวรรณ/140,922 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.39/2563 ลว.3 ตค.62
47 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,944 127,944 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคุณากร เปีย้บญุยนื/127,944 บ. นายคุณากร เปีย้บญุยนื/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.40/2563 ลว.3 ตค.62
48 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 140,892 140,892 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภณัฑิรา พอสุยะ/140,892 บ. นางสาวภณัฑิรา พอสุยะ/140,892 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.41/2563 ลว.3 ตค.62
49 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 126,810 126,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพยรั์ตน ์ ใจค าปนั/126,810 บ. นางสาวทพิยรั์ตน ์ ใจค าปนั/126,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.42/2563 ลว.3 ตค.62
50 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 126,810 126,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐชนนท์ เรืองประดิษฐ์/126,810 บ. นายณัฐชนนท ์เรืองประดิษฐ์/126,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.43/2563 ลว.3 ตค.62
51 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 126,336 126,336 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยวุดี ทองค าโฮ้ง/126,336 บ. นางสาวยวุดี ทองค าโฮ้ง/126,336 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.44/2563 ลว.3 ตค.62
52 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 125,622 125,622 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา  อินตานนท์125,622 บ. นางสาวณัฐธิดา  อินตานนท1์25,622 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.45/2563 ลว.3 ตค.62
53 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 122,400 122,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถิรพันธ์ ปิน่หยา่122,400 บ. นายถิรพันธ์ ปิน่หยา่122,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.46/2563 ลว.3 ตค.62
54 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,940 146,940 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบติั สารใจ/146,940 บ. นายสมบติั สารใจ/146,940 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.47/2563 ลว.3 ตค.62
55 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 131,838 131,838 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนลินนชุ วังกาว/ี131,838 บ. นางสาวนลินนชุ วังกาว/ี131,838 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.48/2563 ลว.3 ตค.62
56 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 122,400 122,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ จ๊ะแต๊ะ/122,400 บ. นายประสิทธิ์ จ๊ะแต๊ะ/122,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.49/2563 ลว.3 ตค.62
57 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,632 127,632 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพงศ์  พลเหมิ/127,632 บ. นายจตุพงศ์  พลเหมิ/127,632 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.50/2563 ลว.3 ตค.62
58 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 123,300 123,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพศิน เขียวแดง/123,300 บ. นายพศิน เขียวแดง/123,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.51/2563 ลว.3 ตค.62
59 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 145,332 145,332 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงษ์ แกว้ยศ/145,332 บ. นายวุฒิพงษ์ แกว้ยศ/145,332 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.52/2563 ลว.3 ตค.62
60 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 136,896 136,896 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณนดิา  อรุณดี/136,896 บ. นางสาวพรรณนดิา  อรุณดี/136,896 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.53/2563 ลว.3 ตค.62
61 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 131,838 131,838 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์  พันอินทา/131,838 บ. นายพิทกัษ์  พันอินทา/131,838 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.54/2563 ลว.3 ตค.62
62 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 125,760 125,760 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมงคลวัฒน ์คงมั่น/125,760 บ. นายมงคลวัฒน ์คงมั่น/125,760 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.55/2563 ลว.3 ตค.62
63 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,944 127,944 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทรงกรด เพ็ชร์หล้า/127,944 บ. นายทรงกรด เพ็ชร์หล้า/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.56/2563 ลว.3 ตค.62
64 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 132,810 132,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปติิภทัร อมรไพร/132,810 บ. นายปติิภทัร อมรไพร/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.57/2563 ลว.3 ตค.62
65 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 120,600 120,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยทุธศักด์ิ ธรรมชัย/120,600 บ. นายยทุธศักด์ิ ธรรมชัย/120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.58/2563 ลว.3 ตค.62
66 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 145,836 145,836 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์ ไชยมงคล/145,836 บ. นางสาวนงลักษณ์ ไชยมงคล/145,836 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.59/2563 ลว.3 ตค.62
67 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 137,922 137,922 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสถิตย ์สีมา/137,922 บ. นายสถิตย ์สีมา/137,922 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.60/2563 ลว.3 ตค.62
68 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 125,760 125,760 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ยะอิ่น/125,760 บ. นายธวัชชัย ยะอิ่น/125,760 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.61/2563 ลว.3 ตค.62
69 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,940 146,940 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย ์จันทร์อ้น/146,940 บ. นายอาทติย ์จันทร์อ้น/146,940 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.62/2563 ลว.3 ตค.62
70 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,008 127,008 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนอ้ม เมหล่ิง/127,008 บ. นายนอ้ม เมหล่ิง/127,008 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.63/2563 ลว.3 ตค.62
71 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 138,954 138,954 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนชุฉรา สมรัตน์/138,954 บ. นางสาวนชุฉรา สมรัตน์/138,954 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.64/2563 ลว.3 ตค.62
72 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,944 127,944 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกรัตน ์จริยา/127,944 บ. นายเอกรัตน ์จริยา/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.65/2563 ลว.3 ตค.62
73 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 124,200 124,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนติา ทิศเปง็/124,200 บ. นางสาวชนติา ทศิเปง็/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.66/2563 ลว.3 ตค.62



74 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 124,200 124,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยาสุ สุดลึก/124,200 บ. นายยาสุ สุดลึก/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.67/2563 ลว.3 ตค.62
75 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 91,950 91,950 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณ์นชุ ปวงวงค์ค า/91,950 บ. นางสาวปวีณ์นชุ ปวงวงค์ค า/91,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.68/2563 ลว.3 ตค.62
76 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 91,500 91,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีแทนไท กล่อมจินดา/91,500 บ. ว่าทีร้่อยตรีแทนไท กล่อมจินดา/91,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.69/2563 ลว.3 ตค.62
77 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 147,558 147,558 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณฐมน บวัใหญ่/147,558 บ. นางสาวณฐมน บวัใหญ่/147,558 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.70/2563 ลว.3 ตค.62
78 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 147,552 147,552 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรีชา น้ าค า/147,552 บ. นายปรีชา น้ าค า/147,552 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.71/2563 ลว.3 ตค.62
79 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 133,800 133,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกติติพงศ์  รพีบญุญานนท์/133,800 บ. นายกติติพงศ์  รพีบญุญานนท์/133,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.72/2563 ลว.3 ตค.62
80 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,442 146,442 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ เดยะ/146,442 บ. นายสามารถ เดยะ/146,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.73/2563 ลว.3 ตค.62
81 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 137,928 137,928 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ์ชุติรดา/137,928 บ. นายธีรวัฒน ์ชุติรดา/137,928 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.74/2563 ลว.3 ตค.62
82 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 140,676 140,676 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต วรนนัสิทธิ/์140,676 บ. นายศุภกฤต วรนนัสิทธิ/์140,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.75/2563 ลว.3 ตค.62
83 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 131,838 131,838 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์สวัสด์ิ  ขันธะ/131,838 บ. นายพงษ์สวัสด์ิ  ขันธะ/131,838 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.76/2563 ลว.3 ตค.62
84 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,944 127,944 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีระเกยีรติ กนัทอง/127,944 บ. นายพีระเกยีรติ กนัทอง/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.77/2563 ลว.3 ตค.62
85 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 132,810 132,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจีรนนัท์  ยะมะโน/132,810 บ. นางสาวจีรนนัท ์ ยะมะโน/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.78/2563 ลว.3 ตค.62
86 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,732 141,732 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมนกึ บญุเกดิ/141,732 บ. นายสมนกึ บญุเกดิ/141,732 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.79/2563 ลว.3 ตค.62
87 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 124,200 124,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชุ่มมะโน/124,200 บ. นางสาวจตุพร ชุ่มมะโน/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.80/2563 ลว.3 ตค.62
88 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 147,552 147,552 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสงค์ แซ่เฒ่า/147,552 บ. นายประสงค์ แซ่เฒ่า/147,552 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.81/2563 ลว.3 ตค.62
89 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,960 141,960 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา บงัอิหล้า/141,960 บ. นางสาวจิราภา บงัอิหล้า/141,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.82/2563 ลว.3 ตค.62
90 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 148,680 สพ./25633 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญานชุ เกษนา/148,680 บ. นางสาวชัญญานชุ เกษนา/148,680 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.83/2563 ลว.3 ตค.62
91 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 132,810 132,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ์  ค าลือ/132,810 บ. นายภาณุพงศ์  ค าลือ/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.84/2563 ลว.3 ตค.62
92 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,944 127,944 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิรักษ์ อุปนนัท์/127,944 บ. นายสุทธิรักษ์ อุปนนัท/์127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.85/2563 ลว.3 ตค.62
93 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,442 146,442 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ เนือ่งนติย์/146,442 บ. นายอภชิาติ เนือ่งนติย์/146,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.86/2563 ลว.3 ตค.62
94 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,442 146,442 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ศรีเวียงชัย/146,442 บ. นางสาวภาวิณี ศรีเวียงชัย/146,442 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.87/2563 ลว.3 ตค.62
95 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 145,836 145,836 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัลิปรียา สิริสิทธิ/์145,836 บ. นางสาวอัลิปรียา สิริสิทธิ/์145,836 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.88/2563 ลว.3 ตค.62
96 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 131,838 131,838 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  แสงสีสกายเลิศ/131,838 บ. นายธีรภทัร  แสงสีสกายเลิศ/131,838 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.89/2563 ลว.3 ตค.62
97 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 136,896 136,896 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรีดา พิทักคีรี/136,896 บ. นายปรีดา พิทกัคีรี/136,896 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.90/2563 ลว.3 ตค.62
98 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 140,676 140,676 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีสมชาย ดอกแกว้/140,676 บ. ว่าทีร้่อยตรีสมชาย ดอกแกว้/140,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.91/2563 ลว.3 ตค.62
99 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 124,200 124,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจตุรพร จอมค า/124,200 บ. นางสาวจตุรพร จอมค า/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.92/2563 ลว.3 ตค.62

100 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 122,178 122,178 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล ด ารงกาญจนกลุ/122,178 บ. นายนพดล ด ารงกาญจนกลุ/122,178 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.93/2563 ลว.3 ตค.62
101 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 131,838 131,838 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภทัรนนัท์  บโิข่/131,838 บ. นายภทัรนนัท ์ บโิข่/131,838 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.94/2563 ลว.3 ตค.62
102 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,436 146,436 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาณัติ ธิขวัญ/146,436 บ. นายอาณัติ ธิขวัญ/146,436 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.95/2563 ลว.3 ตค.62
103 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 124,200 124,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทิตยม์งคล พรมเมือง/124,200 บ. นายทติยม์งคล พรมเมือง/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.96/2563 ลว.3 ตค.62
104 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 171,996 171,996 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทรงศักด์ิ บญุสวัสด์ิ/171,996 บ. นายทรงศักด์ิ บญุสวัสด์ิ/171,996 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.97/2563 ลว.3 ตค.62
105 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,732 141,732 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภราดร นายหว่าง/141,732 บ. นายภราดร นายหว่าง/141,732 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.98/2563 ลว.3 ตค.62
106 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 133,794 133,794 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรอนงค์ วงค์สถาน/133,794 บ. นางสาวพรอนงค์ วงค์สถาน/133,794 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.99/2563 ลว.3 ตค.62
107 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 132,810 132,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรา  ตะดิ/132,810 บ. นางสาวรุจิรา  ตะดิ/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.100/2563 ลว.3 ตค.62
108 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 140,676 140,676 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทิพย ์แดงไฝ/140,676 บ. นางสาวพิณทพิย ์แดงไฝ/140,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.101/2563 ลว.3 ตค.62
109 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,632 127,632 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา ตาค า/127,632 บ. นางสาวจริยา ตาค า/127,632 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.102/2563 ลว.3 ตค.62
110 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 124,200 124,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ธูปเทียน/124,200 บ. นายณัฐพล ธูปเทยีน/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.103/2563 ลว.3 ตค.62
111 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 122,400 122,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา สีมูล/122,400 บ. นางสาวสุพัตรา สีมูล/122,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.104/2563 ลว.3 ตค.62
112 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 147,558 147,558 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ วงศ์ผา/147,558 บ. นายประสิทธิ์ วงศ์ผา/147,558 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.105/2563 ลว.3 ตค.62
113 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 122,700 122,700 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอภชิญา พิมดี/122,700 บ. นางสาวอภชิญา พิมดี/122,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.106/2563 ลว.3 ตค.62



114 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 111,732 111,732 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนชัพร ต้ือแปง/111,732 บ. นางสาวธนชัพร ต้ือแปง/111,732 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.107/2563 ลว.3 ตค.62
115 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 124,200 124,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสิทธิ์ จิตมะโนน/124,200 บ. นายเสกสิทธิ์ จิตมะโนน/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.108/2563 ลว.3 ตค.62
116 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 107,400 107,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤช ปาหว่า/107,400 บ. นายจักรกฤช ปาหว่า/107,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.109/2563 ลว.3 ตค.62
117 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,336 141,336 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยเจริญ นติิคุณชัย/141,336 บ. นายชัยเจริญ นติิคุณชัย/141,336 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.110/2563 ลว.3 ตค.62
118 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 97,962 97,962 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไมตรี  แซทู/97,962 บ. นายไมตรี  แซทู/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.111/2563 ลว.3 ตค.62
119 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 94,542 94,542 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย ไพรีเกษม/94,542 บ. นายสุรชัย ไพรีเกษม/94,542 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.112/2563 ลว.3 ตค.62
120 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 143,472 143,472 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ มณีรัตน์/143,472 บ. นายพงษ์ศักด์ิ มณีรัตน์/143,472 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.113/2563 ลว.3 ตค.62
121 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,330 141,330 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชัย นเุก/141,330 บ. นายพรชัย นเุก/141,330 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.114/2563 ลว.3 ตค.62
122 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 107,400 107,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ พนาใสจันทร์แจ่ม/107,400 บ. นายธีรวุฒิ พนาใสจันทร์แจ่ม/107,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.115/2563 ลว.3 ตค.62
123 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,336 141,336 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพัฒนา มงคลวาท/141,336 บ. นายพัฒนา มงคลวาท/141,336 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.116/2563 ลว.3 ตค.62
124 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 104,034 104,034 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพล จิรโรจนอ์าภา/104,034 บ. นายธีรพล จิรโรจนอ์าภา/104,034 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.117/2563 ลว.3 ตค.62
125 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 95,370 95,370 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธัญธรณ์ กอ่นเสียงสังข/์95,370 บ. นายธัญธรณ์ กอ่นเสียงสังข/์95,370 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.118/2563 ลว.3 ตค.62
126 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 140,274 140,274 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ พวงไพรพฤกษ/์140,274 บ. นายประพันธ์ พวงไพรพฤกษ/์140,274 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.119/2563 ลว.3 ตค.62
127 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 97,962 97,962 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์พันธุลิ/97,962 บ. นายสุวิทย ์พันธุลิ/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.120/2563 ลว.3 ตค.62
128 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 104,034 104,034 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพจิตร  จอตุ/104,034 บ. นายไพจิตร  จอตุ/104,034 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.121/2563 ลว.3 ตค.62
129 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,330 141,330 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีสัญชัย เชียงตา/141,330 บ. ว่าทีร้่อยตรีสัญชัย เชียงตา/141,330 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.122/2563 ลว.3 ตค.62
130 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 216,288 216,288 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทัย อุทัยแสนปรีดา/216,288 บ. นายอุทยั อุทยัแสนปรีดา/216,288 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.123/2563 ลว.3 ตค.62
131 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 108,144 108,144 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุเทน บญุสา/108,144 บ. นายอุเทน บญุสา/108,144 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.124/2563 ลว.3 ตค.62
132 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 141,330 141,330 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภราดา นายหว่าง/141,330 บ. นายภราดา นายหว่าง/141,330 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.125/2563 ลว.3 ตค.62
133 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 108,138 108,138 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชื่นสวัสด์ิ หรรษาธารา/108,138 บ. นายช่ืนสวัสด์ิ หรรษาธารา/108,138 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.126/2563 ลว.3 ตค.62
134 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 142,398 142,398 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย สิทธิ์โชคเสรี/142,398 บ. นายสุรชัย สิทธิ์โชคเสรี/142,398 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.127/2563 ลว.3 ตค.62
135 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 97,962 97,962 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระชัย อมรกจิกว้าง/97,962 บ. นายธีระชัย อมรกจิกว้าง/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.128/2563 ลว.3 ตค.62
136 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 97,962 97,962 วิธีเฉพาะเจาะจง นายริว ผาติอมรกจิ/97,962 บ. นายริว ผาติอมรกจิ/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.129/2563 ลว.3 ตค.62
137 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,944 127,944 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกจิ สิริธารกลุ/127,944 บ. นายจักรกจิ สิริธารกลุ/127,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.130/2563 ลว.3 ตค.62
138 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 107,400 107,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรณชิต กบัปลุะวัน/107,400 บ. นายรณชิต กบัปลุะวัน/107,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.131/2563 ลว.3 ตค.62
139 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 120,600 120,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพันชัย  กจิรุ่งเรืองดี/120,600 บ. นายพันชัย  กจิรุ่งเรืองดี/120,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.132/2563 ลว.3 ตค.62
140 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 97,962 97,962 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ โพเง่/97,962 บ. นายนรินทร์ โพเง่/97,962 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.133/2563 ลว.3 ตค.62
141 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 143,400 143,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงนชุ ใจโต/143,400 บ. นางสาวนงนชุ ใจโต/143,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.134/2563 ลว.3 ตค.62
142 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 97,944 97,944 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานชุ ปยิะโกศล/97,944 บ. นางสาวปรียานชุ ปยิะโกศล/97,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.135/2563 ลว.3 ตค.62
143 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 108,588 108,588 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ ล าเลา/108,588 บ. นางสาวจารุวรรณ ล าเลา/108,588 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.136/2563 ลว.3 ตค.62
144 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 93,300 93,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบณุฑิกา  สุทธเขต/93,300 บ. นางสาวบณุฑิกา  สุทธเขต/93,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.137/2563 ลว.3 ตค.62
145 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 94,200 94,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรกฎ แสนธ/ิ94,200 บ. นายกรกฎ แสนธ/ิ94,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.138/2563 ลว.3 ตค.62
146 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 103,434 103,434 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิรา หนแูดง/103,434 บ. นางสาวณัฐจิรา หนแูดง/103,434 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.139/2563 ลว.3 ตค.62
147 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 122,718 122,718 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณี  เจริญทรัพย์/122,718 บ. นางสาวกฤษณี  เจริญทรัพย์/122,718 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.140/2563 ลว.3 ตค.62
148 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 136,884 136,884 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิณ ลอมไธสง/136,884 บ. นางสาวพรพิณ ลอมไธสง/136,884 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.141/2563 ลว.3 ตค.62
149 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 94,200 94,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา ดวงต๊ิบ/94,200 บ. นางสาวจันทร์จิรา ดวงต๊ิบ/94,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.142/2563 ลว.3 ตค.62
150 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 97,008 97,008 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเขตขันธ์ ขันธวุธ/97,008 บ. นายเขตขันธ์ ขันธวุธ/97,008 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.143/2563 ลว.3 ตค.62
151 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 145,332 145,332 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร แสงศรี/145,332 บ. นางสาวประภาพร แสงศรี/145,332 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.144/2563 ลว.3 ตค.62
152 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 132,810 132,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุเชาว์ นายหว่าง/132,810 บ. นายสุเชาว์ นายหว่าง/132,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.145/2563 ลว.3 ตค.62
153 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 124,200 124,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเมธวรรณ ธรรมนญู/124,200 บ. นางสาวเมธวรรณ ธรรมนญู/124,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.146/2563 ลว.3 ตค.62



154 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 125,388 125,388 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประถม ยศศักด์ินรัินดร์/125,388 บ. นายประถม ยศศักด์ินรัินดร์/125,388 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.147/2563 ลว.3 ตค.62
155 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,442 146,442 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพัลลภ ปญัญา/146,442 นายพัลลภ ปญัญา/146,442 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.148/2563 ลว.3 ตค.62
156 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 127,008 127,008 วิธีเฉพาะเจาะจง นายก าชัย เรืองภผูาพันธ/์127,008 นายก าชัย เรืองภผูาพันธ/์127,008 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.149/2563 ลว.3 ตค.62
157 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 93,300 93,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สาคิรินทร์/93,300 นายเจษฎา สาคิรินทร์/93,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.150/2563 ลว.3 ตค.62
158 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,442 146,442 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองสุข จรุงไทยศิลป/์146,442 นายทองสุข จรุงไทยศิลป/์146,442 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.151/2563 ลว.3 ตค.62
159 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 146,442 146,442 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬา เจาะโด/146,442 นางสาวจุฬา เจาะโด/146,442 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.152/2563 ลว.3 ตค.62
160 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 122,400 122,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุชู ด ารงศักด์ิคีรี/122,400 นายบญุชู ด ารงศักด์ิคีรี/122,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.153/2563 ลว.3 ตค.62
161 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 128,880 128,880 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัฒนา ส่องแสง/128,880 นางสาวพัฒนา ส่องแสง/128,880 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.154/2563 ลว.3 ตค.62
162 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 139,626 139,626 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม สถิตอนนัต์/139,626 นายเฉลิม สถิตอนนัต์/139,626 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.155/2563 ลว.3 ตค.62
163 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 134,790 134,790 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์  เลาว้าง/134,790 นายสุรเชษฐ์  เลาว้าง/134,790 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.156/2563 ลว.3 ตค.62
164 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 123,300 123,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลิตตา วอพะพอ/123,300 นางสาวอัญชลิตตา วอพะพอ/123,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.157/2563 ลว.3 ตค.62
165 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 111,336 111,336 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิณวดี ดอกผ้ึง/111,336 นางสาวพิณวดี ดอกผ้ึง/111,336 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.158/2563 ลว.3 ตค.62
166 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 94,200 94,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวหนึง่ฤทัย ยะกยุ/94,200 นางสาวหนึง่ฤทยั ยะกยุ/94,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.159/2563 ลว.3 ตค.62
167 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 244,830 244,830 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจง ปานดี/244,830 นายบรรจง ปานดี/244,830 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.160/2563 ลว.3 ตค.62
168 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 92,628 92,628 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพรรณ พุม่ชื่น/92,628 นางสาวพัชรพรรณ พุม่ช่ืน/92,628 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.161/2563 ลว.3 ตค.62
169 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 102,810 102,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฝันทิพย ์ มงคลสิทธิ/์102,810 นางสาวฝันทพิย ์ มงคลสิทธิ/์102,810 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.162/2563 ลว.3 ตค.62
170 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 116,442 116,442 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวหนึง่ฤทัย มูลชิด/116,442 นางสาวหนึง่ฤทยั มูลชิด/116,442 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.163/2563 ลว.3 ตค.62
171 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 53,835 53,835 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปพิชญา วีระพจนานนัท์/53,835 นางสาวปพิชญา วีระพจนานนัท/์53,835 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.164/2563 ลว.3 ตค.62
172 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 98,880 98,880 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐดนนท์ นลิพันธุ/์98,880 นายณัฐดนนท ์นลิพันธุ/์98,880 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.165/2563 ลว.3 ตค.62
173 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 94,200 94,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปณัณรัตน ์เมธีโรจนม์งคล/94,200 นางสาวปณัณรัตน ์เมธีโรจนม์งคล/94,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.166/2563 ลว.3 ตค.62
174 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 90,600 90,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุขเกษม ร่วมรักษ์/90,600 นายสุขเกษม ร่วมรักษ์/90,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.167/2563 ลว.3 ตค.62
175 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 143,694 143,694 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวคนงึนจิ ชีวังกรู/143,694 นางสาวคนงึนจิ ชีวังกรู/143,694 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.168/2563 ลว.3 ตค.62
176 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 117,552 117,552 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ าพล สีบณัฑิตย/์117,552 นายอ าพล สีบณัฑิตย/์117,552 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.169/2563 ลว.3 ตค.62
177 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 136,884 136,884 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญกจิ หอมจันทร์/136,884 นายชาญกจิ หอมจันทร์/136,884 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.170/2563 ลว.3 ตค.62
178 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 102,810 102,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ  ตันจินะ/102,810 นายณรงค์ศักด์ิ  ตันจินะ/102,810 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.171/2563 ลว.3 ตค.62
179 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 210,600 210,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทัศน ์สุนนัตา/210,600 นายสุทศัน ์สุนนัตา/210,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.172/2563 ลว.3 ตค.62
180 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 145,074 145,074 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนษั อนนัตะ  /145,074 บ. นางสาวกาญจนษั อนนัตะ  /145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.1/2563 ลว.3 ตค.62
181 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 110,676 110,676 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ อุตมา/110,676 บ. นายคมสันต์ อุตมา/110,676 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.2/2563 ลว.3 ตค.62
182 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 123,870 123,870 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เกดิสุข/123,870 บ. นางสาวนริศรา เกดิสุข/123,870 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.3/2563 ลว.3 ตค.62
183 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 97,632 97,632 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนชุรา กาบบวั/97,632 บ. นางสาวนชุรา กาบบวั/97,632 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4/2563 ลว.3 ตค.62
184 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 122,682 122,682 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณฐภทัร สุวรรณโฉม/122,682 บ. นางสาวณฐภทัร สุวรรณโฉม/122,682 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.5/2563 ลว.3 ตค.62
185 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 143,694 143,694 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายพันธุ์ กาบใบ/143,694 บ. นางสาวสายพันธุ์ กาบใบ/143,694 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.6/2563 ลว.3 ตค.62
186 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 94,200 94,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภรัิตน ์ดอกแกว้/94,200 บ. นายอภรัิตน ์ดอกแกว้/94,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.7/2563 ลว.3 ตค.62
187 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 143,700 143,700 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวหนึง่ฤทัย บญุมาลา/143,700 บ. นางสาวหนึง่ฤทยั บญุมาลา/143,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.8/2563 ลว.3 ตค.62
188 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 123,474 123,474 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพินญา ขันติภาพ/123,474 บ. นางสาวสุพินญา ขันติภาพ/123,474 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.9/2563 ลว.3 ตค.62
189 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 170,796 170,796 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีเรือตรีศุลิเชษฐ์ ทองกล่ า/170,796 บ. ว่าทีเ่รือตรีศุลิเชษฐ์ ทองกล่ า/170,796 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.10/2563 ลว.3 ตค.62
190 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 131,310 131,310 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาน ี กนัธวี/131,310 บ. นางสาวสุมาน ี กนัธวี/131,310 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.11/2563 ลว.3 ตค.62
191 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 143,694 143,694 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักด์ิศิริ คุปตรัตน์/143,694 บ. นายศักด์ิศิริ คุปตรัตน์/143,694 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.12/2563 ลว.3 ตค.62
192 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 124,668 124,668 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปวริศ  ใจค า/124,668 บ. นายปวริศ  ใจค า/124,668 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.13/2563 ลว.3 ตค.62
193 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 126,288 126,288 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ค าแสน/126,288 บ. นางสาวภาวิณี ค าแสน/126,288 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.14/2563 ลว.3 ตค.62



194 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 135,180 135,180 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีหญิงดารารัตน ์ ทิมทอง/135,180 บ. ว่าทีร้่อยตรีหญิงดารารัตน ์ ทมิทอง/135,180 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.15/2563 ลว.3 ตค.62
195 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 143,700 143,700 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล กามล/143,700 บ. นายณัฐพล กามล/143,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.16/2563 ลว.3 ตค.62
196 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 99,828 99,828 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธัญพิสิษฐ์ ใจแข็ง/99,828 บ. นายธัญพิสิษฐ์ ใจแข็ง/99,828 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.17/2563 ลว.3 ตค.62
197 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 94,200 94,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรชิต เนาะดู/94,200 บ. นายวีรชิต เนาะดู/94,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.18/2563 ลว.3 ตค.62
198 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 145,074 145,074 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธยาน ์สุริยวงศ์/145,074 บ. นางสาวณัฐธยาน ์สุริยวงศ์/145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.19/2563 ลว.3 ตค.62
199 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 145,074 145,074 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาธิต มิตรหาญ/145,074 บ. นายสาธิต มิตรหาญ/145,074 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.20/2563 ลว.3 ตค.62
200 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 138,192 138,192 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา รวมสุข/138,192 บ. นางสาวอุษา รวมสุข/138,192 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.21/2563 ลว.3 ตค.62
201 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 126,288 126,288 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกวีวัฒน ์บญุคาน/126,288 บ. นายกวีวัฒน ์บญุคาน/126,288 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.22/2563 ลว.3 ตค.62
202 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 120,300 120,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา  บรุุษภกัดี/120,300 บ. นางสาววิจิตรา  บรุุษภกัดี/120,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.23/2563 ลว.3 ตค.62
203 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 120,300 120,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ พรหมศร/120,300 บ. นางสาววราภรณ์ พรหมศร/120,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.24/2563 ลว.3 ตค.62
204 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 124,668 124,668 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภทัราพร จิ๋วอยู/่124,668 บ. นางสาวภทัราพร จิ๋วอยู/่124,668 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.25/2563 ลว.3 ตค.62
205 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 119,826 119,826 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววัลภา อูทอง/119,826 บ. นางสาววัลภา อูทอง/119,826 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.26/2563 ลว.3 ตค.62
206 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 119,826 119,826 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจามรี เกติมา/119,826 บ. นางสาวจามรี เกติมา/119,826 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.27/2563 ลว.3 ตค.62
207 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 123,078 123,078 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยา พัฒนะพงศ์พันธุ/์123,078 บ. นางสาวหทัยา พัฒนะพงศ์พันธุ/์123,078 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.28/2563 ลว.3 ตค.62
208 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 114,738 114,738 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน ์พรรณเรืองรอง/114,738 บ. นางสาววิมลรัตน ์พรรณเรืองรอง/114,738 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.29/2563 ลว.3 ตค.62
209 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 139,518 139,518 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง/139,518 บ. นางสาวอังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง/139,518 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.30/2563 ลว.3 ตค.62
210 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 121,914 121,914 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนสิายชล  ศิริวาท/121,914 บ. นางสาวนสิายชล  ศิริวาท/121,914 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.31/2563 ลว.3 ตค.62
211 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 124,668 124,668 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนจิปวริชศา  ภพักตร์จันทร์/124,668 บ. นางสาวนจิปวริชศา  ภพักตร์จันทร์/124,668 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.32/2563 ลว.3 ตค.62
212 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 136,470 136,470 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท์ เทิดไพรพนาวัลย/์136,470 บ. นายอานนท ์เทดิไพรพนาวัลย/์136,470 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.33/2563 ลว.3 ตค.62
213 จ้างเหมาปฏบิติังานในโครงการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 118,680 118,680 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชากร จันเสว/ี118,680 บ. นางสาวณิชากร จันเสว/ี118,680 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.34/2563 ลว.3 ตค.62
214 จ้างเหมาบริการ (หนว่ยตรวจสอบภายใน) จ านวน 1 อัตรา 108,678 108,678 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนวรรณ  ราชภณัฑ์/108,678 บ. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภณัฑ์/108,678 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ตน.1/2563 ลว.3 ตค.62
215 จ้างเหมาบริการ (หนว่ยตรวจสอบภายใน) จ านวน 1 อัตรา 101,238 101,238 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต์ ขวัญคง/101,238 บ. นางสาวณัฐกานต์ ขวัญคง/101,238 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ตน.2/2563 ลว.3 ตค.62
216 จ้างเหมาบริการ (หนว่ยตรวจสอบภายใน) จ านวน 1 อัตรา 93,600 93,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ทาระสาร/93,600 บ. นางสาวสุพัตรา ทาระสาร/93,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ตน.3/2563 ลว.3 ตค.62
217 จ้างเหมาบริการ (หนว่ยตรวจสอบภายใน) จ านวน 1 อัตรา 90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข์ ยศปญัญา/90,000 บ. นางสาววันวิสาข์ ยศปญัญา/90,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ตน.4/2563 ลว.3 ตค.62
218 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 78,900 78,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาตินรัุกษ์ ดวงค า/78,900 บ. นายชาตินรัุกษ์ ดวงค า/78,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.1/2563 ลว.3 ตค.62
219 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 56,100 56,100 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุธรรม ยวงใย/56,100 บ. นายบญุธรรม ยวงใย/56,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.2/2563 ลว.3 ตค.62
220 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 81,600 81,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา ตันอุตม์/81,600 บ. นายปริญญา ตันอุตม์/81,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.3/2563 ลว.3 ตค.62
221 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 68,100 68,100 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปยิบตุร ถึงลาภ/68,100 บ. นายปยิบตุร ถึงลาภ/68,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.4/2563 ลว.3 ตค.62
222 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 75,600 75,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพุทธิรักษ์ เม็งขาว/75,600 บ. นายพุทธิรักษ์ เม็งขาว/75,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.5/2563 ลว.3 ตค.62
223 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 60,600 60,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบติั  โชคธนกร/60,600 บ. นายสมบติั  โชคธนกร/60,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.6/2563 ลว.3 ตค.62
224 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 72,900 72,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาณัติ ยะวงค์/72,900 บ. นายอาณัติ ยะวงค์/72,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.7/2563 ลว.3 ตค.62
225 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 79,500 79,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิเทพ กนัธะ/79,500 บ. นายอดิเทพ กนัธะ/79,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.8/2563 ลว.3 ตค.62
226 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 66,900 66,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนชุา  อยูเ่สนาสน์/66,900 บ. นายอนชุา  อยูเ่สนาสน์/66,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.9/2563 ลว.3 ตค.62
227 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 84,600 84,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเลิศศักด์ิ ภรัูงษี/84,600 บ. นายเลิศศักด์ิ ภรัูงษี/84,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.10/2563 ลว.3 ตค.62
228 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 69,900 69,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ์ ปนิต๊ะ/69,900 บ. นายศุภวิชญ์ ปนิต๊ะ/69,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.11/2563 ลว.3 ตค.62
229 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 67,500 67,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธงชัย ประพันธ/์67,500 บ. นายธงชัย ประพันธ/์67,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.12/2563 ลว.3 ตค.62
230 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 66,300 66,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร กมล/66,300 บ. นายอุดร กมล/66,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.13/2563 ลว.3 ตค.62
231 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 59,400 59,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินยั พรมโสภา/59,400 บ. นายวินยั พรมโสภา/59,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.14/2563 ลว.3 ตค.62
232 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 66,300 66,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนชล เสาโรธา /66,300 บ. นายชนชล เสาโรธา /66,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.15/2563 ลว.3 ตค.62
233 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 64,800 64,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรพันธ์  มังคละ/64,800 บ. นายสุรพันธ์  มังคละ/64,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.16/2563 ลว.3 ตค.62



234 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 58,200 58,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ มลศิริ/58,200 บ. นายณัฐวุฒิ มลศิริ/58,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.17/2563 ลว.3 ตค.62
235 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 75,300 75,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจงศักด์ิ กนัทะวัง/75,300 บ. นายบรรจงศักด์ิ กนัทะวัง/75,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.18/2563 ลว.3 ตค.62
236 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 62,400 62,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา พงศ์พันธ์พัฒนา/62,400 บ. นายวิทยา พงศ์พันธ์พัฒนา/62,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.19/2563 ลว.3 ตค.62
237 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 71,400 71,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมฤทธิ์ อิ่นแกว้/71,400 บ. นายสมฤทธิ์ อิ่นแกว้/71,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.20/2563 ลว.3 ตค.62
238 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 75,300 75,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศรชัย วงศ์จันทร์/75,300 บ. นายศรชัย วงศ์จันทร์/75,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.21/2563 ลว.3 ตค.62
239 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 72,000 72,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองสุข มาอยู/่72,000 บ. นายทองสุข มาอยู/่72,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.22/2563 ลว.3 ตค.62
240 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 31,200 31,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไกรศร ต๋านะ/31,200 บ. นายไกรศร ต๋านะ/31,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.23/2563 ลว.3 ตค.62
241 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 114,180 114,180 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ทาเกดิ/114,180 บ. นางสาวอรพรรณ ทาเกดิ/114,180 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.24/2563 ลว.3 ตค.62
242 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 97,950 97,950 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอัจฉรา เมืองตา/97,950 บ. นางอัจฉรา เมืองตา/97,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.25/2563 ลว.3 ตค.62
243 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 98,880 98,880 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรเทพ ภฟู้าศิริกลุ/98,880 บ. นายพรเทพ ภฟู้าศิริกลุ/98,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.26/2563 ลว.3 ตค.62
244 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 95,100 95,100 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยทุธพงษ์ ขาวสัก/95,100 บ. นายยทุธพงษ์ ขาวสัก/95,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.27/2563 ลว.3 ตค.62
245 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 71,490 71,490 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรุ่งเรือง อุราพร/71,490 บ. นายรุ่งเรือง อุราพร/71,490 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.28/2563 ลว.3 ตค.62
246 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 93,240 93,240 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพร กาญจนรัตน/์93,240 บ. นายสมพร กาญจนรัตน/์93,240 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.29/2563 ลว.3 ตค.62
247 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 80,640 80,640 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสายอรุณ พรหมพินจิ/80,640 บ. นางสายอรุณ พรหมพินจิ/80,640 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.30/2563 ลว.3 ตค.62
248 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 63,000 63,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางโสมรัศมี ปาสุธรรม/63,000 บ. นางโสมรัศมี ปาสุธรรม/63,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.31/2563 ลว.3 ตค.62
249 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 47,400 47,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นางยพุิน ไชยพล/47,400 บ. นางยพุิน ไชยพล/47,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.32/2563 ลว.3 ตค.62
250 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 57,900 57,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นางน้ าฝน วันมอย/57,900 บ. นางน้ าฝน วันมอย/57,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.33/2563 ลว.3 ตค.62
251 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 59,700 59,700 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์ โสภาศิริวัฒน/์59,700 บ. นายธนเสฏฐ์ โสภาศิริวัฒน/์59,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.34/2563 ลว.3 ตค.62
252 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 58,500 58,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวนดิา จันทวงค์/58,500 บ. นางวนดิา จันทวงค์/58,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.35/2563 ลว.3 ตค.62
253 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 57,900 57,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบวัหงษ์ มูลรัตน์/57,900 บ. นางบวัหงษ์ มูลรัตน์/57,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.36/2563 ลว.3 ตค.62
254 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 72,000 72,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ าพร ภรัูงษ/ี72,000 บ. นางอ าพร ภรัูงษ/ี72,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.37/2563 ลว.3 ตค.62
255 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 46,800 46,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางภญิญาพัชญ์ ธีระโชติตะวัน/46,800 บ. นางภญิญาพัชญ์ ธีระโชติตะวัน/46,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.38/2563 ลว.3 ตค.62
256 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 46,200 46,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบณัฑิตา ปา๋นมอย/46,200 บ. นางสาวบณัฑิตา ปา๋นมอย/46,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.39/2563 ลว.3 ตค.62
257 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 46,200 46,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาทิพย ์ใจบาล/46,200 บ. นางสาวธิดาทพิย ์ใจบาล/46,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.40/2563 ลว.3 ตค.62
258 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 49,200 49,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกิง่กอ้ย ปาสุธรรม/49,200 บ. นางสาวกิง่กอ้ย ปาสุธรรม/49,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.41/2563 ลว.3 ตค.62
259 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 72,600 72,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ มะโนรี/72,600 บ. นายด ารงค์ มะโนรี/72,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.42/2563 ลว.3 ตค.62
260 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 70,500 70,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรพ ดวงมณี/70,500 บ. นายรพ ดวงมณี/70,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.43/2563 ลว.3 ตค.62
261 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 69,900 69,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นายแดง ศรีสง่า/69,900 บ. นายแดง ศรีสง่า/69,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.44/2563 ลว.3 ตค.62
262 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 68,700 68,700 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองลา ฝางค า/68,700 บ. นายทองลา ฝางค า/68,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.45/2563 ลว.3 ตค.62
263 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 55,200 55,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ อินวันสม/55,200 บ. นายยงยทุธ อินวันสม/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.46/2563 ลว.3 ตค.62
264 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 59,700 59,700 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์พันธุ์ ทาอินทร์/59,700 บ. นายพงศ์พันธุ์ ทาอินทร์/59,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.47/2563 ลว.3 ตค.62
265 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 95,100 95,100 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรากร ปวงสวัสด์ิ/95,100 บ. นายวรากร ปวงสวัสด์ิ/95,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.48/2563 ลว.3 ตค.62
266 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 94,200 94,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดนยัชนก ทนนัชัย/94,200 บ. นายดนยัชนก ทนนัชัย/94,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.49/2563 ลว.3 ตค.62
267 จ้างเหมาบริการ (ส านกัอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา 101,820 101,820 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี พรทวีพัฒน/์101,820 บ. นางสาวสุภาวดี พรทวีพัฒน/์101,820 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอ.50/2563 ลว.3 ตค.62
268 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 54,600 54,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย อาชาประดิษฐ์/54,600 บ. นายสุรชัย อาชาประดิษฐ์/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.1/2563 ลว.3 ตค.62
269 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 51,000 51,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพูนชัย  รัตนคงคาชัย/51,000 บ. นายพูนชัย  รัตนคงคาชัย/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.2/2563 ลว.3 ตค.62
270 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวด๊ิ แซ่กอื/57,000 บ. นางสาวด๊ิ แซ่กอื/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.3/2563 ลว.3 ตค.62
271 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ  ปญัญาธีรเลิศ/48,000 บ. นายธีรวุฒิ  ปญัญาธีรเลิศ/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4/2563 ลว.3 ตค.62
272 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 51,000 51,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพะแลบอื พิชิตไพรพนา/51,000 บ. นายพะแลบอื พิชิตไพรพนา/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.5/2563 ลว.3 ตค.62
273 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 57,300 57,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนชุา ปรีชาเดชสุข/57,300 บ. นายอนชุา ปรีชาเดชสุข/57,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.6/2563 ลว.3 ตค.62



274 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 57,300 57,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ กนัทะเศรษฐ์/57,300 บ. นายจักรพงษ์ กนัทะเศรษฐ์/57,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.7/2563 ลว.3 ตค.62
275 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 54,600 54,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบณัฑิต สุวรรณเรือง/54,600 บ. นายบณัฑิต สุวรรณเรือง/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.8/2563 ลว.3 ตค.62
276 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกยีรติพงษ์ โปทามูล/54,000 บ. นายเกยีรติพงษ์ โปทามูล/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.9/2563 ลว.3 ตค.62
277 จ้างเหมาบริการ (ส านกัวิจัย) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสารี แซ่ท้าว/42,000 บ. นางสาวสารี แซ่ทา้ว/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.10/2563 ลว.3 ตค.62
278 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,414 54,414 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีทองชัย กฤติยาภรณ์กลุ/54,414 บ. ว่าทีร้่อยตรีทองชัย กฤติยาภรณ์กลุ/54,414 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.1/2563 ลว.3 ตค.62
279 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งอรุณ ซิโน/45,000 บ. นางสาวรุ่งอรุณ ซิโน/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.2/2563 ลว.3 ตค.62
280 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 60,000 60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกลุปรียา อุ่นวนารักคีรี/60,000 บ. นางสาวกลุปรียา อุ่นวนารักคีรี/60,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.3/2563 ลว.3 ตค.62
281 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 44,400 44,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปอ แซ่ว่าง/44,400 บ. นายปอ แซ่ว่าง/44,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.4/2563 ลว.3 ตค.62
282 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ์ กติกาธรรม/45,000 บ. นางสาววิไลวรรณ์ กติกาธรรม/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.5/2563 ลว.3 ตค.62
283 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรวิชญ์ ระวีรุ่ง/45,000 บ. นายพีรวิชญ์ ระวีรุ่ง/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.6/2563 ลว.3 ตค.62
284 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี พาณีเฟือ่งฟู/45,000 บ. นายมนตรี พาณีเฟือ่งฟู/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.7/2563 ลว.3 ตค.62
285 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปยิะพล พฤกษาสวาท/57,000 บ. นายปยิะพล พฤกษาสวาท/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.8/2563 ลว.3 ตค.62
286 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุดา แดงดงมาลี/57,000 บ. นางสาวสุดา แดงดงมาลี/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.9/2563 ลว.3 ตค.62
287 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมูโย กริชใจอุดม/54,000 บ. นายมูโย กริชใจอุดม/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.10/2563 ลว.3 ตค.62
288 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 46,800 46,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุพร ตรัยหล้า/46,800 บ. นายจาตุพร ตรัยหล้า/46,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.11/2563 ลว.3 ตค.62
289 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,800 55,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวัญใจ วิมานสาคร/55,800 บ. นางขวัญใจ วิมานสาคร/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.12/2563 ลว.3 ตค.62
290 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,800 55,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศรราม ซิโน/55,800 บ. นายศรราม ซิโน/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.13/2563 ลว.3 ตค.62
291 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,200 55,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโปแก ่ไพรงามพลอย/55,200 บ. นายโปแก ่ไพรงามพลอย/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.14/2563 ลว.3 ตค.62
292 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจ่าเซ ยอดคีรีสุวรรณ/57,000 บ. นายจ่าเซ ยอดคีรีสุวรรณ/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.15/2563 ลว.3 ตค.62
293 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 56,400 56,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนอ้ที เอื้ออารีไมตรีวนา/56,400 บ. นายนอ้ท ีเอื้ออารีไมตรีวนา/56,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.16/2563 ลว.3 ตค.62
294 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,200 55,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพะจ่าเล ไพรงามพลอย/55,200 บ. นางพะจ่าเล ไพรงามพลอย/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.17/2563 ลว.3 ตค.62
295 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายแปน้ พนขันธ์คีรี/45,000 บ. นายแปน้ พนขันธ์คีรี/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.18/2563 ลว.3 ตค.62
296 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 47,400 47,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร แซ่ม้า/47,400 บ. นางสาวชไมพร แซ่ม้า/47,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.19/2563 ลว.3 ตค.62
297 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจั่ว แซ่ว่าง/48,000 บ. นายจั่ว แซ่ว่าง/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.20/2563 ลว.3 ตค.62
298 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิ์ แสงสว่าง/45,000 บ. นายสิทธิ์ แสงสว่าง/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.21/2563 ลว.3 ตค.62
299 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,756 42,756 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววัลลีย ์ อยา่งรุ่งโรจนเ์ชิด/42,756 บ. นางสาววัลลีย ์ อยา่งรุ่งโรจนเ์ชิด/42,756 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.22/2563 ลว.3 ตค.62
300 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจริญ แซ่ยะ/45,000 บ. นายเจริญ แซ่ยะ/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.23/2563 ลว.3 ตค.62
301 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีณคุณ แซ่วะ/54,000 บ. นายพีณคุณ แซ่วะ/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.24/2563 ลว.3 ตค.62
302 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงษ์ แซ่ยะ/42,000 บ. นายวุฒิพงษ์ แซ่ยะ/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.25/2563 ลว.3 ตค.62
303 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย สิทธิ์คงชัย/57,000 บ. นายสุรชัย สิทธิ์คงชัย/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.26/2563 ลว.3 ตค.62
304 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน ์กาใว/54,000 บ. นายวิวัฒน ์กาใว/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.27/2563 ลว.3 ตค.62
305 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพร ธานพีัฒนาอรัญ/54,000 บ. นายทศพร ธานพีัฒนาอรัญ/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.28/2563 ลว.3 ตค.62
306 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 53,400 53,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปานทิพย ์มูลหนอ่/53,400 บ. นางสาวปานทพิย ์มูลหนอ่/53,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.29/2563 ลว.3 ตค.62
307 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 53,400 53,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายผัด  ดอกหล้า/53,400 บ. นายผัด  ดอกหล้า/53,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.30/2563 ลว.3 ตค.62
308 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 53,400 53,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ าพล ปูว่ัน/53,400 บ. นายอ าพล ปูว่ัน/53,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.31/2563 ลว.3 ตค.62
309 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 53,400 53,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยทุธ จอมกติิ/53,400 บ. นายยทุธ จอมกติิ/53,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.32/2563 ลว.3 ตค.62
310 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 56,400 56,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมา ดวงจันทร์/56,400 บ. นายมา ดวงจันทร์/56,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.33/2563 ลว.3 ตค.62
311 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 56,400 56,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทิพย ์ นอ้ยอินทร์/56,400 บ. นายทพิย ์ นอ้ยอินทร์/56,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.34/2563 ลว.3 ตค.62
312 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดารุณี ดวงชื่น/42,000 บ. นางสาวดารุณี ดวงช่ืน/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.35/2563 ลว 3 ตค.62
313 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยทุธชัย แซ่ลี/42,000 บ. นายยทุธชัย แซ่ลี/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.36/2563 ลว.3 ตค.62



314 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,800 55,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาติชาย ดีนะ/55,800 บ. นายชาติชาย ดีนะ/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.37/2563 ลว.3 ตค.62
315 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีชนตุร์ หวังวนวัฒน/์42,000 บ. ว่าทีร้่อยตรีชนตุร์ หวังวนวัฒน/์42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.38/2563 ลว.3 ตค.62
316 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,800 55,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางราตรี พันธุ์ก่ า/55,800 บ. นางราตรี พันธุ์ก่ า/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.39/2563 ลว.3 ตค.62
317 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบดินทร์  ยาลังกา/54,000 บ. นายบดินทร์  ยาลังกา/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.40/2563 ลว.3 ตค.62
318 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,200 55,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาติ จันทรา/55,200 บ. นายชาติ จันทรา/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.41/2563 ลว.3 ตค.62
319 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,200 55,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุมิตร เหง/55,200 บ. นายสุมิตร เหง/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.42/2563 ลว.3 ตค.62
320 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,200 55,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย  เหง/55,200 บ. นายชัย  เหง/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.43/2563 ลว.3 ตค.62
321 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 51,000 51,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเดือน ลุงเมือง/51,000 บ. นางสาวเดือน ลุงเมือง/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.44/2563 ลว.3 ตค.62
322 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุมา แงะโว๊ะ/48,000 บ. นายบญุมา แงะโว๊ะ/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.45/2563 ลว.3 ตค.62
323 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 52,800 52,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจันทร์ต๊ิบ ขัตหลง/52,800 บ. นางจันทร์ต๊ิบ ขัตหลง/52,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.46/2563 ลว.3 ตค.62
324 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม การะหงษ/์54,000 บ. นายพนม การะหงษ/์54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.47/2563 ลว.3 ตค.62
325 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,800 55,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจ่า ลุงค า/55,800 บ. นางจ่า ลุงค า/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.48/2563 ลว.3 ตค.62
326 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโยฮัน เปา๋กอ๋ง/54,000 บ. นายโยฮัน เปา๋กอ๋ง/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.49/2563 ลว.3 ตค.62
327 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชาติ เปล่ียนศรี/54,000 บ. นายวีระชาติ เปล่ียนศรี/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.50/2563 ลว.3 ตค.62
328 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบญุช่วย แซ่จ๋าว/45,000 บ. นางบญุช่วย แซ่จ๋าว/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.51/2563 ลว.3 ตค.62
329 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสรพงษ์ ชุติธีรโชค/57,000 บ. นายสรพงษ์ ชุติธีรโชค/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.52/2563 ลว.3 ตค.62
330 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิน่แฮ -/57,000 บ. นางสาวปิน่แฮ -/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.53/2563 ลว.3 ตค.62
331 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุ ขวัญพิชิตโรจน/48,000 บ. นายวิสุ ขวัญพิชิตโรจน/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.54/2563 ลว.3 ตค.62
332 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภมุมา ประกอบแสง/42,000 บ. นายภมุมา ประกอบแสง/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.55/2563 ลว.3 ตค.62
333 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวน ด ารงกาญจนกลุ/57,000 บ. นายสวน ด ารงกาญจนกลุ/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.56/2563 ลว.3 ตค.62
334 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยราช เกดิอาชาชาญ/57,000 บ. นายชัยราช เกดิอาชาชาญ/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.57/2563 ลว.3 ตค.62
335 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ กนกปิน่ทอง/57,000 บ. นายพิเชษฐ กนกปิน่ทอง/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.58/2563 ลว.3 ตค.62
336 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุรดา ชูภษูณพงศ์/57,000 บ. นางสุรดา ชูภษูณพงศ์/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.59/2563 ลว.3 ตค.62
337 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 51,000 51,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเดช ดวงปนั/51,000 บ. นายเดช ดวงปนั/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.60/2563 ลว.3 ตค.62
338 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายผดุงเกยีรติ ธนเกษมสันต์/42,000 บ. นายผดุงเกยีรติ ธนเกษมสันต์/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.61/2563 ลว.3 ตค.62
339 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ จ าปศีรีโสภา/54,000 บ. นายขจรศักด์ิ จ าปศีรีโสภา/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.62/2563 ลว.3 ตค.62
340 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางลัดดา จ าปศีรีโสภา/48,000 บ. นางลัดดา จ าปศีรีโสภา/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.63/2563 ลว.3 ตค.62
341 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธงชัย แซ่สง/42,000 บ. นายธงชัย แซ่สง/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.64/2563 ลว.3 ตค.62
342 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประชา ศักด์ิเจริญชัยกลุ/42,000 บ. นายประชา ศักด์ิเจริญชัยกลุ/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.65/2563 ลว.3 ตค.62
343 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,200 55,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาโด แล่เฉอะ/55,200 บ. นายอาโด แล่เฉอะ/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.66/2563 ลว.3 ตค.62
344 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,600 54,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานติย ์เยล้ือ/54,600 บ. นายมานติย ์เยล้ือ/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.67/2563 ลว.3 ตค.62
345 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,300 48,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาหยี ่ หมื่อแล/48,300 บ. นายอาหยี ่ หมื่อแล/48,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.68/2563 ลว.3 ตค.62
346 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,300 48,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาซึม เยเบาะ/48,300 บ. นางสาวอาซึม เยเบาะ/48,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.69/2563 ลว.3 ตค.62
347 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,200 55,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณษา เปยีกา่/55,200 บ. นางสาววรรณษา เปยีกา่/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.70/2563 ลว.3 ตค.62
348 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,200 55,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปูตู่ มาเยอะ/55,200 บ. นางสาวปูตู่ มาเยอะ/55,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.71/2563 ลว.3 ตค.62
349 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,600 54,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาจู มาเยอะ/54,600 บ. นายอาจู มาเยอะ/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.72/2563 ลว.3 ตค.62
350 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 44,400 44,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาปา โรจนเ์มธานนท์/44,400 บ. นายอาปา โรจนเ์มธานนท/์44,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.73/2563 ลว.3 ตค.62
351 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 44,400 44,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ แลเชอ/44,400 บ. นางสาวกนกวรรณ แลเชอ/44,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.74/2563 ลว.3 ตค.62
352 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 44,400 44,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยาจู อาหย/ี44,400 บ. นายยาจู อาหย/ี44,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.75/2563 ลว.3 ตค.62
353 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 51,510 51,510 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  คาติ/51,510 บ. นายสมศักด์ิ  คาติ/51,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.76/2563 ลว.3 ตค.62



354 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,910 50,910 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจะย ีตองตึง/50,910 บ. นายจะย ีตองตึง/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.77/2563 ลว.3 ตค.62
355 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,910 50,910 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิสระ ผ่องพรรณเจริญ/50,910 บ. นายอิสระ ผ่องพรรณเจริญ/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.78/2563 ลว.3 ตค.62
356 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,910 50,910 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนบุอ ทวีพานพันธ/์50,910 บ. นายนบุอ ทวีพานพันธ/์50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.79/2563 ลว.3 ตค.62
357 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,910 50,910 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาสุใจ นอ่ชะเจ/50,910 บ. นายวาสุใจ นอ่ชะเจ/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.80/2563 ลว.3 ตค.62
358 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 51,510 51,510 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุเท ทองแกว้กนัทร/51,510 บ. นายสุเท ทองแกว้กนัทร/51,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.81/2563 ลว.3 ตค.62
359 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,910 50,910 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชุญศรี จิตอภธิรรม/50,910 บ. นายชุญศรี จิตอภธิรรม/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.82/2563 ลว.3 ตค.62
360 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,910 50,910 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกาต๊ิ ระวีรุ่ง/50,910 บ. นายกาต๊ิ ระวีรุ่ง/50,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.83/2563 ลว.3 ตค.62
361 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 51,510 51,510 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรีชา ปราศจากอิทธิพล/51,510 บ. นายปรีชา ปราศจากอิทธิพล/51,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.84/2563 ลว.3 ตค.62
362 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 51,510 51,510 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนนัต์ รุจิภาสอัมพร/51,510 บ. นายอนนัต์ รุจิภาสอัมพร/51,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.85/2563 ลว.3 ตค.62
363 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,310 50,310 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเล่าเออ แซ่ซวน/50,310 บ. นายเล่าเออ แซ่ซวน/50,310 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.86/2563 ลว.3 ตค.62
364 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,010 50,010 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจะหวะ พยา/50,010 บ. นายจะหวะ พยา/50,010 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.87/2563 ลว.3 ตค.62
365 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 70,314 70,314 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัฒนา ใจวงค์/70,314 บ. นายวัฒนา ใจวงค์/70,314 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.88/2563 ลว.3 ตค.62
366 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 70,314 70,314 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤชพล ยาวิชัย/70,314 บ. นายกฤชพล ยาวิชัย/70,314 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.89/2563 ลว.3 ตค.62
367 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 70,314 70,314 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระศักด์ิ จัมปะโสม/70,314 บ. นายธีระศักด์ิ จัมปะโสม/70,314 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.90/2563 ลว.3 ตค.62
368 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทรายแพน จุ้ยละ/42,000 บ. นายทรายแพน จุ้ยละ/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.91/2563 ลว.3 ตค.62
369 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธิวาภรณ์ นางเมาะ/42,000 บ. นางสาวธิวาภรณ์ นางเมาะ/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.92/2563 ลว.3 ตค.62
370 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร นธิิสุนทรากร/45,000 บ. นายสุนทร นธิิสุนทรากร/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.93/2563 ลว.3 ตค.62
371 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายส ารวย มีเพชร/45,000 บ. นายส ารวย มีเพชร/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.94/2563 ลว.3 ตค.62
372 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุนาค ชัยยะ/45,000 บ. นายบญุนาค ชัยยะ/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.95/2563 ลว.3 ตค.62
373 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ บญุประสพ/45,000 บ. นายศุภฤกษ์ บญุประสพ/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.96/2563 ลว.3 ตค.62
374 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา ค่ายรังกา/54,000 บ. นางสาวปรารถนา ค่ายรังกา/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.97/2563 ลว.3 ตค.62
375 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,400 50,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรยทุธ ปนันติามัย/50,400 บ. นายวีรยทุธ ปนันติามัย/50,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.98/2563 ลว.3 ตค.62
376 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา กลุสุทธ/ิ48,000 บ. นางสาวไอลดา กลุสุทธ/ิ48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.99/2563 ลว.3 ตค.62
377 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 47,400 47,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน ์ขัตติยะ/47,400 บ. นายวิวัฒน ์ขัตติยะ/47,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.100/2563 ลว.3 ตค.62
378 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิพงษ์  มหายศนนัท์/57,000 บ. นายอดิพงษ์  มหายศนนัท์/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.101/2563 ลว.3 ตค.62
379 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรุงศิลป ์ค าต้ือ/57,000 บ. นายกรุงศิลป ์ค าต้ือ/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.102/2563 ลว.3 ตค.62
380 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิป แซ่ลี/57,000 บ. นายอธิป แซ่ลี/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.103/2563 ลว.3 ตค.62
381 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 51,000 51,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิจิตร แซ่ม้า/51,000 บ. นายวิจิตร แซ่ม้า/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.104/2563 ลว.3 ตค.62
382 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล สวรรค์เวียงแก/48,000 บ. นายณัฐพล สวรรค์เวียงแก/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.105/2563 ลว.3 ตค.62
383 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 50,400 50,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิไล แซ่เต๋ิน/50,400 บ. นางสาววิไล แซ่เต๋ิน/50,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.106/2563 ลว.3 ตค.62
384 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดม แซ่ผ่าน/42,000 บ. นายอุดม แซ่ผ่าน/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.107/2563 ลว.3 ตค.62
385 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธัชชัย ค าตี/54,000 บ. นายธัชชัย ค าตี/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.108/2563 ลว.3 ตค.62
386 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงนชุ จันทร์คติ/54,000 บ. นางสาวนงนชุ จันทร์คติ/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.109/2563 ลว.3 ตค.62
387 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนที มหาวรรณ์/48,000 บ. นายนท ีมหาวรรณ์/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.110/2563 ลว.3 ตค.62
388 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์แสนซุ้ง/54,000 บ. นายไพโรจน ์แสนซุ้ง/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.111/2563 ลว.3 ตค.62
389 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 45,000 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางโสระยา ค าแกว้/45,000 บ. นางโสระยา ค าแกว้/45,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.112/2563 ลว.3 ตค.62
390 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวสันต์ แซ่จ๋าว/42,000 บ. นายวสันต์ แซ่จ๋าว/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.113/2563 ลว.3 ตค.62
391 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,800 55,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ์ สุทธะ/55,800 บ. นายธีรพงศ์ สุทธะ/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.114/2563 ลว.3 ตค.62
392 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,800 55,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฉันทนา สุทธะ/55,800 บ. นางสาวฉันทนา สุทธะ/55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.115/2563 ลว.3 ตค.62
393 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณฤกฤษ ธีรรังกลู/54,000 บ. นายณฤกฤษ ธีรรังกลู/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.116/2563 ลว.3 ตค.62



394 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัครพนธ์ พนะสัน/48,000 บ. นายอัครพนธ์ พนะสัน/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.117/2563 ลว.3 ตค.62
395 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายต่อศักด์ิ  พนะสัน/48,000 บ. นายต่อศักด์ิ  พนะสัน/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.118/2563 ลว.3 ตค.62
396 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 55,800 55,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร ไทยใหม/่55,800 บ. นายวิเชียร ไทยใหม/่55,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.119/2563 ลว.3 ตค.62
397 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกาออน แซ่จ๋าว/57,000 บ. นายเกาออน แซ่จ๋าว/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.120/2563 ลว.3 ตค.62
398 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงนชุ แซ่จ๋าว/57,000 บ. นางนงนชุ แซ่จ๋าว/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.121/2563 ลว.3 ตค.62
399 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนารี อินพนา/42,000 บ. นางสาวนารี อินพนา/42,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.122/2563 ลว.3 ตค.62
400 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 57,000 57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธ ารง ไชยอักษร/57,000 บ. นายธ ารง ไชยอักษร/57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.123/2563 ลว.3 ตค.62
401 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,600 54,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุข อินต๊ะเม๊า/54,600 บ. นายสุข อินต๊ะเม๊า/54,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.124/2563 ลว.3 ตค.62
402 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล ทะปนั/54,000 บ. นายนพดล ทะปนั/54,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.125/2563 ลว.3 ตค.62
403 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 51,000 51,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกระบนิ ต๊ะมุ้ง/51,000 บ. นายกระบนิ ต๊ะมุ้ง/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.126/2563 ลว.3 ตค.62
404 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย ์ อะริยะ/48,000 บ. นางเครือวัลย ์ อะริยะ/48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.127/2563 ลว.3 ตค.62
405 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 51,000 51,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวุธ แกว้ตัน/51,000 บ. นายวุธ แกว้ตัน/51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.128/2563 ลว.3 ตค.62
406 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 49,800 49,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุเทน นวลแขว่ง/49,800 บ. นายอุเทน นวลแขว่ง/49,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.129/2563 ลว.3 ตค.62
407 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 49,800 49,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางผ่อน ชนสินธ/์49,800 บ. นางผ่อน ชนสินธ/์49,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.130/2563 ลว.3 ตค.62
408 จ้างเหมาบริการ (ส านกัพัฒนา) จ านวน 1 อัตรา 53,400 53,400 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชวนพิศ ใจปงิ/53,400 บ. นางสาวชวนพิศ ใจปงิ/53,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.131/2563 ลว.3 ตค.62

409
จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน ผย 7801 ชม. 1 
คัน

43,479.45 43,479.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากดั/43,479.45 บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากดั/43,479.45 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00008 ลว 16 ต.ค.62 

410 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คิงดอมทัวร์/1,800 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คิงดอมทวัร์/1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00009 ลว 16 ต.ค.62 
411 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบรูณ์/5,300 นายสุชาติ สมบรูณ์/5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00010 ลว 16 ต.ค.62 
412 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ / 7,000 บ. นายอุดร มูลมอญ / 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00012 ลว. 15 ต.ค. 62
413 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คิงดอมทวัร์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00013 ลว. 15 ต.ค. 62
414 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ / 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00014 ลว. 16 ต.ค. 62
415 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบรูณ์/1,800 บ. นายสุชาติ สมบรูณ์/1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00035 ลว 24 ต.ค.62 
416 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบรูณ์/5,300 บ. นายสุชาติ สมบรูณ์/5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00023 ลว 16 ต.ค.62
417 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คิงดอมทัวร์/3,600 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คิงดอมทวัร์/3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00005 ลว 15 ต.ค.62

418 ช้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 25 รายการ 20,640.00 20,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เชียงใหม่มานะพานชิ 13,206/เชียงใหม่ศึกษา
ภณัฑ์22,435

เชียงใหม่มานะพานชิ 5,730/เชียงใหม่ศึกษา
ภณัฑ์ 14,910

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ
PO6210-00043/PO6210-0

0044 ลว 28 ต.ค.62
419 ช้ือวัสคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 37,976.00 37,976.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 37,976 บาท บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 37,976 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00042 ลว 28 ต.ค 62

420 จัดซ้ือวัสดุหตัถกรรม 4 รายการ 5,600.00 5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านบญุชัย โดยน.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย/์5,600
 ,ร้านชัยดี /5,820

ร้านบญุชัย โดยน.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย/์5,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00019 ลว.28 ต.ค.62

421 จ้างท า Back drop จ านวน 1 ชุด 11,128.00 11,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากดั/
11,128 บ.

บจ. ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากดั/11,128 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00020 ลว.28 ต.ค.62

422
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี All in one 1 เคร่ือง ระยะเวลา 6 
เดือน

18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านณัฐยาน ์กอ๊ปปี ้โดยนายสุริยนั จันทวรรณ์/
18,000 บ.

ร้านณัฐยาน ์กอ๊ปปี ้โดยนายสุริยนั จันทวรรณ์/
18,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00002 ลว.3 ต.ค.62

423 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี All in one 1 เคร่ือง ระยะเวลา 6 เดือน 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเนค โอเอเซอร์วสิ โดยนายภาณุวฒัน ์/50,000 บ. ร้านเนค โอเอเซอร์วสิ โดยนายภาณุวฒัน ์/50,000 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00001 ลว 3 ต.ค.62
424 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00015 ลว 8 ต.ค.62
425 จ้างซ่อมรถ จ านวน 1 รายการ 29,673.35 29,673.35 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธารา จ ากดั/29,673.35 บ.ธารา จ ากดั/29,673.35 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00007 ลว 15 ต.ค.62
426 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์/1,800 บ. หจก.คิงดอมทวัร์/1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00016 ลว 17 ต.ค.62
427 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบรูณ์ /1,800 บ. นายสุชาติ สมบรูณ์ /1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00036 ลว 24 ต.ค.62
436 จัดซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 5 รายการ 6,940.00 6,940.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมม่านะพานิช หจก.เชียงใหมม่านะพานิช/6940 ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ Po6210-00026 ลว 24 ต.ค.62

437 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 รายการ 55,000.00 55,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบญุชัย ร้านบญุชัย/55000 ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00027ลว 24 ต.ค.62

438 จัดซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 8  รายการ 5,009.00 5,009.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมม่านะพานิช หจก.เชียงใหมม่านะพานิช/5009 ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00028ลว 24 ต.ค.62



439 จัดซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 11  รายการ 3,853.00 3,853.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช/3853 ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00029ลว 24 ต.ค.62

440 จ้างฉีด มด ปลวก แมลงสาป 22,000.00 22,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยนิดี 59 เซอร์วสิ หจก.ยนิดี 59 เซอร์วสิ/22000 ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00034ลว 24 ต.ค.62

441 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า ร้านแดงรถเช่า/3600 ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00038ลว 24 ต.ค.62

428 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 10 รายการ 3,305.00 3,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานชิ /3,305 บ. หจก.ศิริวงศ์พานชิ /3,305 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00048 ลว 29 ต.ค.62
429 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 3 รายการ 2,355.00 2,355.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานชิ/2,355 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานชิ/2,355 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00047 ลว 29 ต.ค.62
430 จัดซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,800.00 13,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก /13,800 บ. ร้านคลังพลาสติก /13,800 บ. ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00046 ลว 29 ต.ค.62

431 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000.00 25,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก /25,000 บ. ร้านคลังพลาสติก /25,000 บ. ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00045 ลว29 ต.ค.62

432 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 4,980.00 4,980.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ /4,980 บาท บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 4,980 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00021 ลว 29 ต.ค.62

433 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 27,795.00 27,795.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์/ 27,795 บาท บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 27,795 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00049 ลว 29 ต.ค.62

434 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 820.00 820.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย ์/820 บาท หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย ์/820 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00050 ลว 29 ต.ค.62

435 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 77,254.00 77,254.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ บ.ชิชางคอมพิวเตอร์/77254 ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00025 ลว 24 ต.ค.62

442 จัดซ้ือ เคร่ือง Refractometer รุ่น PAL-BX ACID F5 34,000.00 34,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมเิคิล แอนด์ คลาสแวร์ หจก.นอร์ทเทอร์นเคมเิคิล แอนด์ คลาสแวร์ /34000 ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00031 ลว 31 ต.ค.62

443 ลังโปร่งพลาสติกเกรด A สีด า 12,500.00 12,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก ร้านคลังพลาสติก/12500 ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00030ลว 31 ต.ค.62

444 ซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 5 รายการ 33,350.00 33,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมเีกษตร จก./33,350 บาท บ.ล้ิมศักดากลุเคมเีกษตร จก./33,350 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00003 ลว.11 ต.ค.62

445 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า/5,300 บาท ร้านแดงรถเช่า/5,300 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00011 ลว.15 ต.ค.62

446 ซ้ืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 54,520.00 54,520.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์/54,520 บาท บ.ชิชางคอมพิวเตอร์/54,520 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00032 ลว.31 ต.ค.62

447 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มลูมอญ/1,800 บาท นายอดุร มลูมอญ/1,800 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00057 ลว.31 ต.ค.62

448 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 460.00 460.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช/460 บาท หจก.ศิริวงศ์พานิช/460 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00059 ลว.31 ต.ค.62

449 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมจ่ันทรา /5,300 บ. หจก.เชียงใหมจ่ันทรา /5,300 บ. ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00004 ลว.15 ต.ค.62

450 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมจ่ันทรา /5,300 บ. หจก.เชียงใหมจ่ันทรา /5,300 บ. ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00041 ลว.25 ต.ค.62

451 จัดซ้ือวสัดุหตัถกรรม 8 รายการ 3,490.00 3,490.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบญุชัย/ 3,490  บาท ร้านบญุชัย/ 3,490  บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00022 ลว.22 ต.ค.62

452 จัดซ้ือวสัดุหตัถกรรม 19 รายการ 79,995.00 79,995.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบญุชัย/ 79,995 บาท ร้านบญุชัย/ 79,995  บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00024 ลว.22 ต.ค.62

453 จัดซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 6 รายการ 6,675.00 6,675.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย ์/6,675 บาท หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย ์/6,675 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00054 ลว.29 ต.ค.62

454 จัดซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 8 รายการ 27,560.00 27,560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร/27,560 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 27,560 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00055 ลว.29 ต.ค.62

455 จัดซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,200.00 4,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมเีกษตร จก./4,200 บาท บ.ล้ิมศักดากลุเคมเีกษตร จก./4,200 บาท ไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ PO6210-00056 ลว.29 ต.ค.62

456 รายงานขอจ้างเหมาดูแลรักษษต้นองุ่น จ านวน 4 โรงเรือน         20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธ ารง กติติเดชอมร / 20,000 นายธ ารง กติติเดชอมร / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4607 ลว. 3 .ต.ค. 62
457 รายงานขอจ้างเหมารถตู้           1,800.00         1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธรศักด์ิ เมืองมูล / 1,800 นายธรศักด์ิ เมืองมูล / 1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.13489 ลว. 3 .ต.ค 62
458 รายงานขอจ้างเหมาจัดเถา ผูกกิง่ ซอยผลองุ่น         20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยรุนนัท์ อะปะมา / 20,000 นายยรุนนัท ์อะปะมา / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4608 ลว. 3 ต.ค. 62
459 รายงานขอจ้างวิเคราะหคุ์ณสมบติัของดิน         21,930.00       21,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คณะผลิตกรรมการเกษตร มจ. / 21,930 คณะผลิตกรรมการเกษตร มจ. / 21,930 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.13692 ลว.9 ต.ค. 62
460 รายงานขอซ้ือมูลไกเ่นือ้         74,490.00       74,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเผียน ซ้อมพิมพ์ / 74,490 นายเผียน ซ้อมพิมพ์ / 74,490 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.13691 ลว. 9 ต.ค. 62
461 รายงานขอซ้ือพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง           2,000.00         2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกระเช้าสีดา / 2,000 ร้านกระเช้าสีดา / 2,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สอธ.474 ลว. 9 ต.ค. 62
462 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง           5,000.00         5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.สายปายค้าวัสดุและปโิตรเลียม / 5,000 หจก. ส.สายปายค้าวัสดุและปโิตรเลียม / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.13737 ลว. 11 ต.ค. 62
463 รายงานขอซ้อถุงตาข่ายเกบ็ตัวอยา่ง           9,000.00         9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางประเทือง ถาติด / 9,000 นางประเทอืง ถาติด / 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4669 ลว. 11 ต.ค. 62
464 รายงานขอจ้างเหมาแรงาน         42,900.00       42,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิรา ดอกดวง / 42,900 นางจิรา ดอกดวง / 42,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4671 ลว.11 ต.ค. 62
465 รายงานขอซ้ือน้ ามันแกส๊โซฮอล์ 95           5,000.00         5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น / 5,000 สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.13847 ลว. 16 ต.ค.62

466 รายงานขอจ้างเหมาแรงงานดูแลแปลงทดสอบ           9,600.00         9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายแอ็ด สุภาหล้า , นายสมจิตร สาวโพ / 9,600
นายแอ็ด สุภาหล้า , นายสมจิตร สาวโพ / 
9,600

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4727 ลว. 17 ต.ค. 62

467 รายงานขอซ้ือหวัพันธุ์กระเทียมแหง้         18,000.00       18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางฟอง ไชยสมการ / 18,000 นางฟอง ไชยสมการ / 18,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4729 ลว. 17 ต.ค. 62
468 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร           3,300.00         3,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภวิัฒน ์สุขจิตภญิโญ / 3,300 นายอภวิัฒน ์สุขจิตภญิโญ / 3,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4726 ลว. 17 ต.ค. 62
469 รายงานขอจ้างแรงงานดูแลจัดการและเกบ็เกีย่วข้าวพันธุ์         15,600.00       15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุระ เปยีงแกว้ / 15,600 นายสุระ เปยีงแกว้ / 15,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4713 ลว. 18 ต.ค. 62



470 รายงานขอจ้างเหมารถตู้           7,200.00         7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรุ่งเรือง แกว้ธิ / 7,200 นายรุ่งเรือง แกว้ธิ / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.13987 ลว. 21 ต.ค. 62
471 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร ( ขี้วัวผงบดละเอียด )           8,000.00         8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชม สันโค / 8,000 นายชม สันโค / 8,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4816 ลว. 25 ต.ค. 62
472 รายงานขอจ้างเหมาแรงงานดูแลแปลงและเกบ็เกีย่วข้าว           5,400.00         5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงนชุ แซ่จ๋าว / 5,400 นางนงนชุ แซ่จ๋าว / 5,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4818 ลว. 25 ต.ค. 62
473 รายงานขอจ้างเหมาแรงงานดูแลแปลงและเกบ็เกีย่วข้าว         17,100.00       17,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอะมาลา จะย ี/ 17,100 นายอะมาลา จะย ี/ 17,100 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4817 ลว. 25 ต.ค. 62
474 รายงานขอจ้างเหมาแรงงานดูแลแปลงและเกบ็เกีย่วข้าว         16,200.00       16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวุฒิกร ปทุมวรนาถ / 16,200 นายวุฒิกร ปทมุวรนาถ / 16,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว.4819 ลว. 25 ต.ค. 62
475 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง           4,968.00         4,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ยเูมะการค้า / 4,968 ยเูมะการค้า / 4,968 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.14264 ลว. 30 ต.ค. 62



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 51,703.30        กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 51,703.30         เสนอรำคำรำยเดียว PO6210-00001
ลว. 2 ต.ค. 62

2 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร 24,000.00        24,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 734.29             ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 734.29              เสนอรำคำรำยเดียว PO6210-00002
โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก ลว. 2 ต.ค. 62

3 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ้ำนวน 1 เคร่ือง 13,200.00        13,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีดี ก๊อปป้ีเทค โดยนำยสิทธิพล ป้อมฝ้ัน 13,200.00        ร้ำนดีดี ก๊อปป้ีเทค โดยนำยสิทธิพล ป้อมฝ้ัน 13,200.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6210-00003
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2563 ลว. 2 ต.ค. 62
จ้ำนวน 6 เดือน

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 16 รำยกำร 39,331.00        39,331.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 39,331.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 39,331.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6210-00004
ลว. 21 ต.ค. 62

5 จ้ำงงำนซ่อมรถไฟฟ้ำขนำด 23 ท่ีน่ัง หมำยเลข 8 และ 10 12,519.00        12,519.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลำยส์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 12,519.00        บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลำยส์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 12,519.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6210-00005
ลว. 24 ต.ค. 62

6 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ้ำนวน 7 รำยกำร 17,560.00        17,560.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 17,560.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 17,560.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6210-00006
2.ร้ำนอะโมโซเนียร์ แลนด์สเคป 17,675.00        ลว. 31 ต.ค. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 17,790.00        

7 จ้ำงท้ำป้ำยกิจกรรม จ้ำนวน 3 รำยกำร 42,770.00        42,770.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 42,770.00        ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 42,770.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6210-00007
2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 48,350.00        ลว. 31 ต.ค. 62
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 54,100.00        

8 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์งำนเทศกำลชมสวน จ้ำนวน 7 รำยกำร 42,596.42        42,596.42        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 42,596.42        ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 42,596.42         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6210-00008
2.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 55,080.00        ลว. 31 ต.ค. 62
3.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 50,722.00        

9 จ้ำงประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือออนไลน์ (Facebook) 200,000.00      200,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ้ำกัด 200,000.00      บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ้ำกัด 200,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6210-00010
2.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 230,050.00      ลว. 31 ต.ค. 62
3.บริษัท เซสท์โปรเจ็ค จ้ำกัด 240,750.00      

10 จ้ำงประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือออนไลน์จีน 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 PO6210-00011
2.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 180,000.00      ลว. 31 ต.ค. 62
3.บริษัท เซสท์โปรเจ็ค จ้ำกัด 214,000.00      

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 7 รำยกำร 17,500.00        17,500.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 6,500.00          มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,000.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.5
2.นำงสำวนริศรำ ประดำอินทร์ 7,375.00          (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด
3.นำยกิจชกร ธรำนนท์ 7,950.00          
4.ศรีมงคลสังฆภัณฑ์ โดยนำยวิจัย จินโนวำส 5,000.00          ศรีมงคลสังฆภัณฑ์ โดยนำยวิจัย จินโนวำส 5,000.00           บย.5
5.มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,000.00          (จ้ำนวน 1 รำยกำร)

นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 6,500.00           บย.5
(จ้ำนวน 5 รำยกำร)

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตกแต่งสถำนท่ี (เส้นตอกไม้ไผ่และ 15,000.00        15,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำงชิสำ เกษวีรภัทร์กุล 15,000.00        นำงชิสำ เกษวีรภัทร์กุล 15,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.12
ปลำตะเพียนสำนไม้ไผ่) จ้ำนวน 3 รำยกำร 2.นำงศรีเกตุ ขยัน 18,900.00        

3.นำงจตุพร ค้ำมูล 19,500.00        

13 จ้ำงท้ำตุ๊กตำปูนป้ัน (น้องคูน) จ้ำนวน 121 ตัว 59,290.00        59,290.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวทิวำพร เจียวสว่ำง 60,500.00        ตุ๊กตำปูนป้ัน ท๊อฟฟ่ีดอล โดยนำยชัยณฤทธ์ิ วิชิตำภำ 59,290.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.13
2.นำงสำวพิมพ์ปวีณ์ พัฒน์ธนโกศล 72,600.00        
3.ตุ๊กตำปูนป้ัน ท๊อฟฟ่ีดอล โดยนำยชัยณฤทธ์ิ วิชิตำภำ 59,290.00        

14 จ้ำงท้ำประติมำกรรมปลำตะเพียนสำน 100,000.00      100,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญญำรัตน์ ทองใจ 100,000.00      นำงสำวธัญญำรัตน์ ทองใจ 100,000.00       เสนอรำคำรำยเดียว บย.13

15 จ้ำงเหมำท้ำซุ้มและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งจำกไม้ไผ่ 70,000.00        70,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยทนันชัย บุญเทียม 70,000.00        นำยทนันชัย บุญเทียม 70,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.13
2.นำงศรีเกตุ ขยัน 73,000.00        
3.นำงชุติมันต์ กรรณิกำ 85,000.00        

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตกแต่งสถำนท่ี (หญ้ำเทียม) 22,000.00        22,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ไพบูลย์ ดอกไม้ผ้ำ โดยนำยไพบูลย์ วงค์ธิดำ 22,000.00        ไพบูลย์ ดอกไม้ผ้ำ โดยนำยไพบูลย์ วงค์ธิดำ 22,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.13
2.นำงสำวนริศรำ ประดำอินทร์ 30,000.00        
3.นำยณฐโชค ค้ำพยอม 25,000.00        

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตกแต่งสถำนท่ี (เชือกป่ำน) 4,150.00          4,150.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด 4,150.00          บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด 4,150.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.13
จ้ำนวน 25 กิโลกรัม

18 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กำรท้ำเทียนดอกไม้ 5,000.00          5,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยวโรตม์ ศิธรกุล 5,000.00          นำยวโรตม์ ศิธรกุล 5,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.14

19 ซ้ือกระเป๋ำผ้ำท่ีระลึก 20,000.00        20,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยพิชัย ป้ันมณี 20,000.00        นำยพิชัย ป้ันมณี 20,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.14

20 ซ้ือหมูบิสกิตออมสิน 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.โรงงำนปรำชญ์ศิลป์ดินเผำ 27,000.00        โรงงำนปรำชญ์ศิลป์ดินเผำ 27,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.14
2.บริษัท ธนบดีอำร์ตเซรำมิค จ้ำกัด 28,800.00        
3.บริษัท อินทรำเซรำมิค จ้ำกัด 30,600.00        

21 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กำรท้ำกระดำษสำ 50,000.00        50,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวิจิตร ญ่ีนำง 50,000.00        นำยวิจิตร ญ่ีนำง 50,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.14

22 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กำรท้ำของใช้จำกวัสดุธรรมชำติ 20,000.00        20,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัญวัฒน์ ใจค้ำแปง 20,000.00        นำงสำวกัญวัฒน์ ใจค้ำแปง 20,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.14



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

23 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในกำรท้ำจักสำน 8,000.00          8,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุมินทร์จักสำน 8,000.00          ร้ำนสุมินทร์จักสำน 8,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.14

24 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในกำรท้ำผ้ำมัดย้อมจำกสีธรรมชำติ 50,000.00        50,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล ค้ำมำลูน 50,000.00        นำยณัฐพล ค้ำมำลูน 50,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.14

25 จ้ำงท้ำควำมสะอำดพ้ืนท่ีภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 383,400.00      383,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 383,400.00      บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 383,400.00       เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำจ้ำง
เลขท่ี (อร) 1/2563

ลว. 7 ต.ค. 62

26 จ้ำงเหมำให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 3,002,500.00   2,952,000.00   เฉพำะเจำะจง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ 2,949,624.00   องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ 2,949,624.00    เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำจ้ำง
(เดือนตุลำคม 2562 - เดือน มีนำคม 2563) เลขท่ี (อร) 2/2563

ลว. 16 ต.ค. 62
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