
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง
1 จดัซ้ือเชือ้น้ ำหมักเหด็ จ ำนวน 3 รำยกำร 70,000.00 70,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง วสิำหกิจชุมชนกลุ่มเพำะเหด็ทอ้งถิน่และเหด็เศรษฐกิจบนพื้นที่สูง วสิำหกิจชุมชนกลุ่มเพำะเหด็ทอ้งถิน่และเหด็เศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00007 ลว.4 พย. 63

 70,000 บ.  70,000 บ.

2 จำ้งผลิตส่ือวดีีทศัน์ เร่ืองกำรผลิตเบบี้ฮ่องเต้อินทรีย์ใหม้ีคุณภำพสูง 30,000.00 30,000.00
วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักชัน่ 30,000 บ./นำยกฤษกร งำนค ำอ้ำย 

35,000 บ./ หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักชัน่ 30,000 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00008 ลว.4 พย. 63

นำยเชวง ไชยวรรณ 38,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
3 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 34,600.00 34,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,600 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00004  ลว.4 พย. 63

วธิเีฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
4 จำ้งวเิครำะหโ์ลหะหนักในดินและพชื จ ำนวน 2 รำยกำร 41,088.00 41,088.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.หอ้งปฎบิติักำรกลำง (ประเทศไทย) 41,088.00 บำท บจก.หอ้งปฎบิติักำรกลำง (ประเทศไทย) 41,088.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-0002 ลว 3 พ.ย. 63
5 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 71,404.00 71,404.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 71,404 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 71,404 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00024 ลว. 9 พ.ย.63
6 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,100.00 5,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 5,100 บ. บ.ข่ำนต้ำ จก. 5,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00025 ลว. 9 พ.ย.63
7 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 27,970.00 27,970.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 27,970 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 27,970 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00026 ลว. 9 พ.ย.63

8
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 47,280.00 47,280.00

วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ฮอทโิกร 5,700 บ./บ.ข่ำนต้ำ 8,550 บ./บ.เพื่อนเกษตรกร 1,680 
บ./ บ.ฮอทโิกร 5,700 บ./บ.ข่ำนต้ำ 8,550 บ./บ.เพื่อนเกษตรกร 1,680 บ./

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00013 ลว. 5 พ.ย.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 31,350 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 31,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00014 ลว. 5 พ.ย.63
วธิเีฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00015 ลว. 5 พ.ย.63
วธิเีฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00016 ลว. 5 พ.ย.63

9 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร 6 รำยกำร 53,100.00 53,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีพำนิชย์ 53,100 บำท ร้ำนธรีพำนิชย์ 53,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00011  ลว. 5 พ.ย.63
10 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 29,050.00 29,050.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 29,050 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 29,050 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00012  ลว. 5 พ.ย.63
11 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 6,225.00 6,225.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 6,225 บำท ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 6,225 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00010 ลว. 5 พ.ย.63
12 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 5,854.00 5,854.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,450 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,450 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00048 ลว. 10 พ.ย.63

บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 2,400 บ. / บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 2,400 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00049 ลว. 10 พ.ย.63
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 900 บ. / หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 900 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00050 ลว. 10 พ.ย.63
บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 1,104 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 1,104 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00051 ลว. 10 พ.ย.63

13 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 13,070.00 13,070.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 13,070 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 13,070 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00052 ลว. 10 พ.ย.63
14 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 4,861.50 4,861.50 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 4,861.50 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 4,861.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00055 ลว. 10 พ.ย.63
15 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 26 รำยกำร 58,398.00 58,398.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,005 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,005 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00056 ลว. 10 พ.ย.63

บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 2,500 บ. / บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 2,500 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00057 ลว. 10 พ.ย.63
บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 35,690 บ. / บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 35,690 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00058 ลว. 10 พ.ย.63
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,150 บ. / หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,150 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00059 ลว. 10 พ.ย.63
บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 12,053 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 12,053 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00060 ลว. 10 พ.ย.63

16 จดัจำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรสี จ ำนวน 1 เคร่ือง 36,000.00 36,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปปี้ 36,000 บ. ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปปี้ 36,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00003 ลว.3 พ.ย.63
17 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 19,800.00 19,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 19,800 บ. ร้ำนปำริชำติ 19,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00005 ลว.4 พ.ย.63
18 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 69,255.00 69,255.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 69,255 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 69,255 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00006 ลว.4 พ.ย.63
19 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 17,000.00 17,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนซีเคอิเล็ค 17,000 บ. ร้ำนซีเคอิเล็ค 17,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0001 ลว.4 พ.ย.63
20 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 65,200.00 65,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีพำนิชย์ 65,200 บำท ร้ำนธรีพำนิชย์ 65,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00009 ลว.4 พ.ย.63
21 จดัจำ้งวเิครำะหฯ์ถัว่ลอดฝักสด จ ำนวน 22 ตัวอย่ำง 26,236.40 26,236.40 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.หอ้งปฏบิติักำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 26,236.40 บ. บ.หอ้งปฏบิติักำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 26,236.40 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00023 ลว.5 พ.ย.63
22 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0004 ลว. 11 พ.ย. 63
23 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00037 ลว. 4 พ.ย. 63
24 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ / 7,000บ. นำยอุดร มูลมอญ / 7,000บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00070 ลว. 9 พ.ย. 63
25 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู/ 3,600 บ. นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู/ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00067 ลว. 10 พ.ย. 63
26 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 7,000 บ ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 7,000 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00068 ลว. 9 พ.ย. 63
27 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทวัร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทวัร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00030 ลว. 4 พ.ย. 63
28 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00065 ลว. 10 พ.ย. 63
29 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 50,400.00 50,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 50,400 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 50,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00040 ลว. 10 พ.ย. 63
30 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00043 ลว. 10 พ.ย. 63
31 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00047 ลว. 4 พ.ย. 63
32 จำ้งซ่อมสำยโทรศัพท ์หอ้งปฏบิติักำรทำงจลุชีววทิยำ 1 งำน 18,618.00 18,618.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่โทรศัพท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ  18,618 บ. หจก. เชียงใหม่โทรศัพท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ  18,618 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00054 ลว. 10 พ.ย. 63

แบบ สขร. 1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร. 1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

33 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 7,663.00 7,663.00
วธิเีฉพำะเจำะจง

หจก.สิริวงศ์พำนิช 1,828 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5๙,835 บำท หจก.สิริวงศ์พำนิช 1,828 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5๙,835 บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

APO6311-0006 ลว.12 พย 63
APO6311-0007 ลว.12 พย 63

34 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 47,350.00 47,350.00 วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 47,350.00 บำท มูลนิธโิครงกำรหลวง 47,350.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00017 ลว 5 พ.ย. 63

35
จดัจำ้งวเิครำะหตั์วอย่ำงพชื จ ำนวน 5 รำยกำร 3,000.00 3,000.00

วธิเีฉพำะเจำะจง หอ้งปฎบิติักำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 
3,000.00 บำท

หอ้งปฎบิติักำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 3,000.00 
บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00063 ลว 9 พ.ย. 63

36 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 35,734.00 35,734.00
วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 18,334.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 

17,400.00 หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 18,334.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 17,400.00
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00022 PO6311-00021 ลว 5 

พ.ย. 63

37
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 13,800.00 13,800.00

วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 13,800.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 
9,600 มูลนิธโิครงกำรหลวง 13,800.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,600

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00019 PO6311-00020 ลว 5 
พ.ย. 63

38 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 6,565.00 6,565.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 4,800 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,765.00 ร้ำนคลังพลำสติก 4,800 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,765.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00062 PO6311-00061 ลว 10 พ.ย. 63
39 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00 6,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 6,000.00 บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00018 ลว 5 พ.ย. 63

40 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 52,250.00 52,250.00
วธิเีฉพำะเจำะจง

หจก.เอเซียปศุสัตว ์23,000 บ./หจก.ฮกวสัดุ 24,750 บ./หจก.จ.เจริญ หจก.เอเซียปศุสัตว ์23,000 บ./หจก.ฮกวสัดุ 24,750 บ./หจก.จ.เจริญ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

APO6311-0012 ลว.16 พ.ย.63
กำรเกษตร 4,500 บ. กำรเกษตร 4,500 บ. APO6311-0013 ลว.16 พ.ย.63

APO6311-0014 ลว.16 พ.ย.63

41
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 48,400.00 48,400.00

วธิเีฉพำะเจำะจง
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 14,400 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 14,500 บ./ร้ำน บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 14,400 บ./ร้ำนคลังพลำสติก 34,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00099 ลว 16 พ.ย. 63

คลังพลำสติก 34,000 บ. PO6311-00100 ลว 16 พ.ย. 63

42
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 4,165.00 4,165.00

วธิเีฉพำะเจำะจง
บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 747 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,029 บ./ บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 180 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 533 บ./หจก.เชียงใหม่

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00101 ลว 16 พ.ย. 63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,217 บ. มำนะพำนิช 3,452 บ. PO6311-00102 ลว 16 พ.ย. 63
PO6311-00103 ลว 16 พ.ย. 63

43 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักยุทธศำสตร์) จ ำนวน 1 อัตรำ 66,000.00 66,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐพร วลิิ / 66,000 บ. นำยณัฐพร วลิิ / 66,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00035 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
44 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักยุทธศำสตร์) จ ำนวน 1 อัตรำ 70,620.00 70,620.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพชิยำ  เมืองมำ / 70,620 บ. นำงสำวพชิยำ  เมืองมำ / 70,620 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00036 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
45 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักยุทธศำสตร์) จ ำนวน 1 อัตรำ 66,000.00 66,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรีรัตน์ พำนทอง / 66,000 บ. นำงสำวนำรีรัตน์ พำนทอง / 66,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00037 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
46 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักยุทธศำสตร์) จ ำนวน 1 อัตรำ 54,300.00 54,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพมิล กันธะลีย์ / 54,300 บ. นำงสำวพรพมิล กันธะลีย์ / 54,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00038 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
47 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักยุทธศำสตร์) จ ำนวน 1 อัตรำ 54,810.00 54,810.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวเนตรชนก สำยคง / 54,810 บ. นำงสำวเนตรชนก สำยคง / 54,810 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00039 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
48 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักยุทธศำสตร์) จ ำนวน 1 อัตรำ 47,100.00 47,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววรัมพร  มโนกำร / 47,100 บ. นำงสำววรัมพร  มโนกำร / 47,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00040 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
49 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักยุทธศำสตร์) จ ำนวน 1 อัตรำ 47,100.00 47,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัชรัตน์  นิธำกรณ์ / 47,100 บ. นำยณัชรัตน์  นิธำกรณ์ / 47,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00041 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
50 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักยุทธศำสตร์) จ ำนวน 1 อัตรำ 57,300.00 57,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจฑุำธปิ สิโรรส / 57,300 บ. นำยจฑุำธปิ สิโรรส / 57,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6310-0001 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
51 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 111,693.00 111,693.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยผำสุข เชียงตอง / 111,693 บ.  นำยผำสุข เชียงตอง / 111,693 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00087 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
52 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,537.00 60,537.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวศิริพร  ธปินั / 60,537 บ.  นำงสำวศิริพร  ธปินั / 60,537 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00088 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
53 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 51,243.00 51,243.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยเกษมสันต์ อำษำกิจ / 51,243 บ.  นำยเกษมสันต์ อำษำกิจ / 51,243 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00089 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
54 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,995.00 73,995.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยอุทยั กิติตุ้ย / 73,995 บ.  นำยอุทยั กิติตุ้ย / 73,995 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00090 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
55 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,426.00 75,426.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวนิศำชล อ้นเชือ้จนี / 75,426 บ.  นำงสำวนิศำชล อ้นเชือ้จนี / 75,426 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00091 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
56 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 66,969.00 66,969.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวสมปรำรถนำ วนัทยำ / 66,969 บ.  นำงสำวสมปรำรถนำ วนัทยำ / 66,969 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00092 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
57 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 62,544.00 62,544.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวศศิธร ธรัิงษี / 62,544 บ.  นำงสำวศศิธร ธรัิงษี / 62,544 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00093 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
58 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 59,655.00 59,655.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสมศักย์ สิทธหิำญ / 59,655 บ.  นำยสมศักย์ สิทธหิำญ / 59,655 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00094 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
59 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 47,550.00 47,550.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวศศิธร สะพำนพทุธ / 47,550 บ.  นำงสำวศศิธร สะพำนพทุธ / 47,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00095 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
60 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 56,994.00 56,994.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยอนุพงษ์  ขวญัสุวรรณ / 56,994 บ.  นำยอนุพงษ์  ขวญัสุวรรณ / 56,994 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00096 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
61 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 58,434.00 58,434.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวธนิศรำ แก้วเมือง / 58,434 บ.  นำงสำวธนิศรำ แก้วเมือง / 58,434 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00097 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
62 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยเอกพล  พวงทอง / 60,300 บ.  นำยเอกพล  พวงทอง / 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00098 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
63 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 50,328.00 50,328.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวลักขณำ  เหยีง / 50,328 บ  นำงสำวลักขณำ  เหยีง / 50,328 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00099 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
64 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,549.00 48,549.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวศิริลักษณ์ วงค์กันแก้ว / 48,549 บ.  นำงสำวศิริลักษณ์ วงค์กันแก้ว / 48,549 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00100 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
65 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 46,440.00 46,440.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยวศิรุต    ฟวูงค์สิทธิ ์/ 46,440 บ.  นำยวศิรุต    ฟวูงค์สิทธิ ์/ 46,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00101 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
66 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,336.00 48,336.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพพิฒัน์ โพธิคุ้์มภยั / 48,336 บ.  นำยพพิฒัน์ โพธิคุ้์มภยั / 48,336 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00102 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
67 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,767.00 73,767.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสุพจน์ ใจพนัธ ์/ 73,767 บ.  นำยสุพจน์ ใจพนัธ ์/ 73,767 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00103 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
68 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,116.00 76,116.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยมงคล กล่อมใจ / 76,116 บ.  นำยมงคล กล่อมใจ / 76,116 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00104 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
69 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 72,540.00 72,540.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวสุรำงค์ พยัคฆำ / 72,540 บ.  นำงสำวสุรำงค์ พยัคฆำ / 72,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00105 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
70 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,195.00 75,195.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยจกัรกฤษณ์ ก้อนแก้ว / 75,195 บ.  นำยจกัรกฤษณ์ ก้อนแก้ว / 75,195 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00106 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
71 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,195.00 75,195.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงบษุรำ ค่ ำคูณ / 75,195 บ.  นำงบษุรำ ค่ ำคูณ / 75,195 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00107 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
72 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,749.00 73,749.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำววภิำวรรณ พลพุ่ม / 73,749 บ.  นำงสำววภิำวรรณ พลพุ่ม / 73,749 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00108 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
73 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,749.00 73,749.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวชิโนรัตน์ อนัมกุล / 73,749 บ.  นำงสำวชิโนรัตน์ อนัมกุล / 73,749 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00109 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
74 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 72,651.00 72,651.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยชัยณรงค์ เตียงศรี / 72,651 บ.  นำยชัยณรงค์ เตียงศรี / 72,651 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00110 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
75 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,206.00 73,206.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวชลฑริกำ พทุธวิงค์ / 73,206 บ.  นำงสำวชลฑริกำ พทุธวิงค์ / 73,206 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00111 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
76 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,206.00 73,206.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวอุษณำ ปอ้มมโน / 73,206 บ.  นำงสำวอุษณำ ปอ้มมโน / 73,206 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00112 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
77 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 72,636.00 72,636.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวณัฐชยำ กรอบจติมัน่ / 72,636 บ.  นำงสำวณัฐชยำ กรอบจติมัน่ / 72,636 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00113 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
78 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,206.00 73,206.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวศิริพร ชัน้สุวรรณ / 73,206 บ.  นำงสำวศิริพร ชัน้สุวรรณ / 73,206 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00114 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
79 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,206.00 73,206.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวปนัดดำ วงศ์ชยำงกูร / 73,206 บ.  นำงสำวปนัดดำ วงศ์ชยำงกูร / 73,206 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00115 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
80 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 70,038.00 70,038.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยยงยุทธ ์กองบญุ / 70,038 บ.  นำยยงยุทธ ์กองบญุ / 70,038 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00116 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
81 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,919.00 65,919.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยคุณำกร เปี้ยบญุยืน / 65,919 บ.  นำยคุณำกร เปี้ยบญุยืน / 65,919 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00117 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
82 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 72,651.00 72,651.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวภณัฑิรำ พอสุยะ / 72,651 บ.  นำงสำวภณัฑิรำ พอสุยะ / 72,651 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00118 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
83 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,848.00 64,848.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวทพิย์รัตน์  ใจค ำปนั / 64,848 บ.  นำงสำวทพิย์รัตน์  ใจค ำปนั / 64,848 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00119 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
84 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,328.00 65,328.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยณัฐชนนท ์เรืองประดิษฐ์ / 65,328 บ.  นำยณัฐชนนท ์เรืองประดิษฐ์ / 65,328 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00120 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
85 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,082.00 65,082.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวยุวดี ทองค ำโฮ้ง / 65,082 บ.  นำงสำวยุวดี ทองค ำโฮ้ง / 65,082 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00121 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
86 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,710.00 64,710.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวณัฐธดิำ  อินตำนนท ์/ 64,710 บ.  นำงสำวณัฐธดิำ  อินตำนนท ์/ 64,710 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00122 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
87 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยกำจพล  ปุ้มตะมะ / 60,300 บ.  นำยกำจพล  ปุ้มตะมะ / 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00123 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
88 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,380.00 76,380.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสมบติั สำรใจ / 76,380 บ.  นำยสมบติั สำรใจ / 76,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00124 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
89 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 67,944.00 67,944.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวนลินนุช วงักำว ี/ 67,944 บ.  นำงสำวนลินนุช วงักำว ี/ 67,944 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00125 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
90 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,036.00 63,036.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยประสิทธิ ์จะ๊แต๊ะ / 63,036 บ.  นำยประสิทธิ ์จะ๊แต๊ะ / 63,036 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00126 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
91 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 66,243.00 66,243.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยจตุพงศ์  พลเหมิ / 66,243 บ.  นำยจตุพงศ์  พลเหมิ / 66,243 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00127 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
92 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,504.00 63,504.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพศิน เขียวแดง / 63,504 บ.  นำยพศิน เขียวแดง / 63,504 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00128 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
93 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 70,575.00 70,575.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวพรรณนิดำ  อรุณดี / 70,575 บ.  นำงสำวพรรณนิดำ  อรุณดี / 70,575 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00129 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
94 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 67,944.00 67,944.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพทิกัษ์  พนัอินทำ / 67,944 บ.  นำยพทิกัษ์  พนัอินทำ / 67,944 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00130 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
95 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,782.00 64,782.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยมงคลวฒัน์ คงมัน่ / 64,782 บ.  นำยมงคลวฒัน์ คงมัน่ / 64,782 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00131 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
96 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,919.00 65,919.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยทรงกรด เพช็ร์หล้ำ / 65,919 บ.  นำยทรงกรด เพช็ร์หล้ำ / 65,919 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00132 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
97 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 68,448.00 68,448.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยปติิภทัร อมรไพร / 68,448 บ.  นำยปติิภทัร อมรไพร / 68,448 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00133 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
98 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวสุภำวรรณ ณะอิ่น / 60,300 บ.  นำงสำวสุภำวรรณ ณะอิ่น / 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00134 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
99 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,782.00 64,782.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยธวชัชัย ยะอิ่น / 64,782 บ.  นำยธวชัชัย ยะอิ่น / 64,782 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00135 ลว ๕ ต.ค. ๖๓

100 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,433.00 65,433.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยน้อม เมหล่ิง / 65,433 บ.  นำยน้อม เมหล่ิง / 65,433 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00136 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
101 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,504.00 63,504.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวบณุฑิกำ  สุทธเขต / 63,504 บ.  นำงสำวบณุฑิกำ  สุทธเขต / 63,504 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00137 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
102 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวอัจฉริยำ  โตนะโพ / 60,300 บ.  นำงสำวอัจฉริยำ  โตนะโพ / 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00138 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
103 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,919.00 65,919.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยเอกรัตน์ จริยำ / 65,919 บ.  นำยเอกรัตน์ จริยำ / 65,919 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00139 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
104 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,440.00 64,440.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวชนิตำ ทศิเปง็/64,440 บ.  นำงสำวชนิตำ ทศิเปง็/64,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00140 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
105 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 47,802.00 47,802.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวปวณ์ีนุช ปวงวงค์ค ำ / 47,802 บ.  นำงสำวปวณ์ีนุช ปวงวงค์ค ำ / 47,802 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00141 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
106 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 47,568.00 47,568.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  วำ่ที่ร้อยตรีแทนไท กล่อมจนิดำ / 47,568 บ.  วำ่ที่ร้อยตรีแทนไท กล่อมจนิดำ / 47,568 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00142 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
107 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 70,281.00 70,281.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  วำ่ที่ร้อยตรีหญิงดำรำรัตน์  ทมิทอง / 70,281 บ.  วำ่ที่ร้อยตรีหญิงดำรำรัตน์  ทมิทอง / 70,281 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00143 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
108 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,119.00 76,119.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวณฐมน บวัใหญ่ / 76,119 บ.  นำงสำวณฐมน บวัใหญ่ / 76,119 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00144 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
109 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,116.00 76,116.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยปรีชำ น้ ำค ำ / 76,116 บ.  นำยปรีชำ น้ ำค ำ / 76,116 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00145 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
110 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 68,964.00 68,964.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยกิตติพงศ์  รพบีญุญำนนท ์/ 68,964 บ.  นำยกิตติพงศ์  รพบีญุญำนนท ์/ 68,964 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00146 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
111 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,116.00 76,116.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสำมำรถ เดยะ / 76,116 บ.  นำยสำมำรถ เดยะ / 76,116 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00147 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
112 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 71,646.00 71,646.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยธรีวฒัน์ ชุติรดำ / 71,646 บ.  นำยธรีวฒัน์ ชุติรดำ / 71,646 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00148 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
113 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 72,540.00 72,540.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยศุภกฤต วรนันสิทธิ ์/ 72,540 บ.  นำยศุภกฤต วรนันสิทธิ ์/ 72,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00149 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
114 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 67,944.00 67,944.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพงษ์สวสัด์ิ  ขันธะ / 67,944 บ.  นำยพงษ์สวสัด์ิ  ขันธะ / 67,944 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00150 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
115 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,919.00 65,919.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพรีะเกียรติ กันทอง / 65,919 บ.  นำยพรีะเกียรติ กันทอง / 65,919 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00151 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
116 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 68,961.00 68,961.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจรีนันท ์ ยะมะโน / 68,961 บ.  นำงสำวจรีนันท ์ ยะมะโน / 68,961 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00152 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
117 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,089.00 73,089.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสมนึก บญุเกิด / 73,089 บ.  นำยสมนึก บญุเกิด / 73,089 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00153 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
118 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,440.00 64,440.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจตุพร ชุม่มะโน / 64,440 บ.  นำงสำวจตุพร ชุม่มะโน / 64,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00154 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
119 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,116.00 76,116.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยประสงค์ แซ่เฒ่ำ / 76,116 บ.  นำยประสงค์ แซ่เฒ่ำ / 76,116 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00155 ลว ๕ ต.ค. ๖๓



แบบ สขร. 1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
120 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,764.00 73,764.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจริำภำ บงัอิหล้ำ / 73,764 บ.  นำงสำวจริำภำ บงัอิหล้ำ / 73,764 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00156 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
121 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,701.00 76,701.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวชัญญำนุช เกษนำ / 76,701 บ.  นำงสำวชัญญำนุช เกษนำ / 76,701 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00157 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
122 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 68,448.00 68,448.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยภำณุพงศ์  ค ำลือ / 68,448 บ.  นำยภำณุพงศ์  ค ำลือ / 68,448 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00158 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
123 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,919.00 65,919.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสุทธรัิกษ์ อุปนันท ์/ 65,919 บ.  นำยสุทธรัิกษ์ อุปนันท ์/ 65,919 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00159 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
124 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,537.00 75,537.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยอภชิำติ เนื่องนิตย์ / 75,537 บ.  นำยอภชิำติ เนื่องนิตย์ / 75,537 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00160 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
125 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,537.00 75,537.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวภำวณีิ ศรีเวยีงชัย / 75,537 บ.  นำงสำวภำวณีิ ศรีเวยีงชัย / 75,537 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00161 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
126 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,222.00 75,222.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวอัลิปรียำ สิริสิทธิ ์/ 75,222 บ.  นำงสำวอัลิปรียำ สิริสิทธิ ์/ 75,222 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00162 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
127 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 62,550.00 62,550.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวธมน ประกอบแสง / 62,550 บ.  นำงสำวธมน ประกอบแสง / 62,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00163 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
128 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 70,041.00 70,041.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยปรีดำ พทิกัคีรี / 70,041 บ.  นำยปรีดำ พทิกัคีรี / 70,041 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00164 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
129 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 72,540.00 72,540.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  วำ่ที่ร้อยตรีสมชำย ดอกแก้ว / 72,540 บ.  วำ่ที่ร้อยตรีสมชำย ดอกแก้ว / 72,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00165 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
130 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,972.00 63,972.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจตุรพร จอมค ำ / 63,972 บ.  นำงสำวจตุรพร จอมค ำ / 63,972 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00166 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
131 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 62,922.00 62,922.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยนพดล ด ำรงกำญจนกุล / 62,922 บ.  นำยนพดล ด ำรงกำญจนกุล / 62,922 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00167 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
132 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 67,944.00 67,944.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยภทัรนันท ์ บโิข่ / 67,944 บ.  นำยภทัรนันท ์ บโิข่ / 67,944 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00168 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
133 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,384.00 75,384.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยอำณัติ ธขิวญั / 75,384 บ.  นำยอำณัติ ธขิวญั / 75,384 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00169 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
134 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,972.00 63,972.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยทติย์มงคล พรมเมือง / 63,972 บ.  นำยทติย์มงคล พรมเมือง / 63,972 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00170 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
135 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 88,827.00 88,827.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยทรงศักด์ิ บญุสวสัด์ิ / 88,827 บ.  นำยทรงศักด์ิ บญุสวสัด์ิ / 88,827 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00171 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
136 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,644.00 73,644.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยภรำดร นำยหวำ่ง / 73,644 บ.  นำยภรำดร นำยหวำ่ง / 73,644 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00172 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
137 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,089.00 73,089.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวพณิทพิย์ แดงไฝ / 73,089 บ.  นำงสำวพณิทพิย์ แดงไฝ / 73,089 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00173 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
138 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,036.00 63,036.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยถิรพนัธ ์ปิ่นหย่ำ / 63,036 บ.  นำยถิรพนัธ ์ปิ่นหย่ำ / 63,036 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00174 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
139 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,972.00 63,972.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยณัฐพล ธปูเทยีน / 63,972 บ.  นำยณัฐพล ธปูเทยีน / 63,972 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00175 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
140 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,036.00 63,036.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวสุพตัรำ สีมูล / 63,036 บ.  นำงสำวสุพตัรำ สีมูล / 63,036 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00176 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
141 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,119.00 76,119.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยประสิทธิ ์วงศ์ผำ / 76,119 บ.  นำยประสิทธิ ์วงศ์ผำ / 76,119 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00177 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
142 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,654.00 63,654.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวอภชิญำ พมิดี / 63,654 บ.  นำงสำวอภชิญำ พมิดี / 63,654 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00178 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
143 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 55,236.00 55,236.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยจกัรกฤช ปำหวำ่ / 55,236 บ.  นำยจกัรกฤช ปำหวำ่ / 55,236 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00179 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
144 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,437.00 73,437.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยชัยเจริญ นิติคุณชัย / 73,437 บ.  นำยชัยเจริญ นิติคุณชัย / 73,437 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00180 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
145 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยไมตรี  แซท ู/ 60,300 บ.  นำยไมตรี  แซท ู/ 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00181 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
146 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,549.00 48,549.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสุรชัย ไพรีเกษม / 48,549 บ.  นำยสุรชัย ไพรีเกษม / 48,549 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00182 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
147 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,992.00 73,992.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพงษ์ศักด์ิ มณีรัตน์ / 73,992 บ.  นำยพงษ์ศักด์ิ มณีรัตน์ / 73,992 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00183 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
148 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 47,685.00 47,685.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยเอกพนัธ ์ จนัทะกี / 47,685 บ.  นำยเอกพนัธ ์ จนัทะกี / 47,685 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00184 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
149 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,434.00 73,434.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพรชัย นุเก / 73,434 บ.  นำยพรชัย นุเก / 73,434 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00185 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
150 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 55,236.00 55,236.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยธรีวฒิุ พนำใสจนัทร์แจม่ / 55,236 บ.  นำยธรีวฒิุ พนำใสจนัทร์แจม่ / 55,236 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00186 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
151 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,437.00 73,437.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพฒันำ มงคลวำท / 73,437 บ.  นำยพฒันำ มงคลวำท / 73,437 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00187 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
152 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,981.00 48,981.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยธญัธรณ์ ก่อนเสียงสังข์ / 47,981 บ.  นำยธญัธรณ์ ก่อนเสียงสังข์ / 47,981 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00188 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
153 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 72,330.00 72,330.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยประพนัธ ์พวงไพรพฤกษ์ / 72,330 บ.  นำยประพนัธ ์พวงไพรพฤกษ์ / 72,330 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00189 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
154 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 50,328.00 50,328.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสุวทิย์ พนัธลิุ / 50,328 บ.  นำยสุวทิย์ พนัธลิุ / 50,328 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00190 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
155 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 53,487.00 53,487.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยไพจติร  จอตุ / 53,487 บ.  นำยไพจติร  จอตุ / 53,487 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00191 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
156 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,434.00           73,434.00           วธิเีฉพำะเจำะจง  วำ่ที่ร้อยตรีสัญชัย เชียงตำ / 73,434 บ.  วำ่ที่ร้อยตรีสัญชัย เชียงตำ / 73,434 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00192 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
157 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 55,623.00           55,623.00           วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยอุทยั อุทยัแสนปรีดำ / 55,623 บ.  นำยอุทยั อุทยัแสนปรีดำ / 55,623 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00193 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
158 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 55,623.00           55,623.00           วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยอุเทน บญุสำ / 55,623 บ.  นำยอุเทน บญุสำ / 55,623 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00194 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
159 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,434.00 73,434.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยภรำดำ นำยหวำ่ง / 73,434 บ.  นำยภรำดำ นำยหวำ่ง / 73,434 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00195 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
160 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,995.00 73,995.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสุรชัย สิทธิโ์ชคเสรี / 73,995 บ.  นำยสุรชัย สิทธิโ์ชคเสรี / 73,995 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00196 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
161 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 50,328.00 50,328.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยธรีะชัย อมรกิจกวำ้ง / 50,328 บ.  นำยธรีะชัย อมรกิจกวำ้ง / 50,328 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00197 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
162 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 50,328.00 50,328.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยริว ผำติอมรกิจ / 50,328 บ.  นำยริว ผำติอมรกิจ / 50,328 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00198 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
163 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,919.00 65,919.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยจกัรกิจ สิริธำรกุล / 65,919 บ.  นำยจกัรกิจ สิริธำรกุล / 65,919 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00199 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
164 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 55,236.00 55,236.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยรณชิต กับปลุะวนั / 55,236 บ.  นำยรณชิต กับปลุะวนั / 55,236 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00200 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
165 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 62,100.00 62,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพนัชัย  กิจรุ่งเรืองดี / 62,100 บ.  นำยพนัชัย  กิจรุ่งเรืองดี / 62,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00201 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
166 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 50,328.00 50,328.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยนรินทร์ โพเง่ / 50,328 บ.  นำยนรินทร์ โพเง่ / 50,328 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00202 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
167 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 74,556.00 74,556.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวนงนุช ใจโต / 74,556 บ.  นำงสำวนงนุช ใจโต / 74,556 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00203 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
168 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 45,300.00 45,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำว ศศิธร  เทพปะชัย / 45,300 บ.  นำงสำว ศศิธร  เทพปะชัย / 45,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00204 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
169 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 45,300.00 45,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวสุดำรัตน์ หบีทอง / 45,300 บ.  นำงสำวสุดำรัตน์ หบีทอง / 45,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00205 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
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170 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 56,454.00 56,454.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจำรุวรรณ ล ำเลำ / 56,454 บ.  นำงสำวจำรุวรรณ ล ำเลำ / 56,454 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00206 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
171 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,972.00 48,972.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยกรกฎ แสนธ ิ/ 48,972 บ.  นำยกรกฎ แสนธ ิ/ 48,972 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00207 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
172 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 45,300.00 45,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยจกัรพนัธ ์ อุปำระ / 45,300 บ.  นำยจกัรพนัธ ์ อุปำระ / 45,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00208 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
173 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 71,169.00 71,169.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวพรพณิ ลอมไธสง / 71,169 บ.  นำงสำวพรพณิ ลอมไธสง / 71,169 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00209 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
174 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,972.00 48,972.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจนัทร์จริำ ดวงต๊ิบ / 48,972 บ.  นำงสำวจนัทร์จริำ ดวงต๊ิบ / 48,972 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00210 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
175 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 74,961.00 74,961.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวประภำพร แสงศรี / 74,961 บ.  นำงสำวประภำพร แสงศรี / 74,961 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00211 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
176 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 68,961.00 68,961.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสุเชำว ์นำยหวำ่ง / 68,961 บ.  นำยสุเชำว ์นำยหวำ่ง / 68,961 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00212 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
177 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,590.00 64,590.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยประถม ยศศักด์ินิรันดร์ / 64,590 บ.  นำยประถม ยศศักด์ินิรันดร์ / 64,590 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00213 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
178 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยดนัย แสงมณี / 60,300 บ.  นำยดนัย แสงมณี / 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00214 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
179 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,537.00 75,537.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพลัลภ ปญัญำ / 75,537 บ.  นำยพลัลภ ปญัญำ / 75,537 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00215 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
180 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจรินนท ์ พรมศรีจนัทร์ / 60,300 บ.  นำงสำวจรินนท ์ พรมศรีจนัทร์ / 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00216 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
181 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยเอกลักษณ์  นันปอ้ / 60,300 บ.  นำยเอกลักษณ์  นันปอ้ / 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00217 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
182 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,219.00 48,219.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยเจษฎำ สำคิรินทร์ / 48,219 บ.  นำยเจษฎำ สำคิรินทร์ / 48,219 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00218 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
183 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,537.00 75,537.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยทองสุข จรุงไทยศิลป ์/ 75,537 บ.  นำยทองสุข จรุงไทยศิลป ์/ 75,537 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00219 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
184 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,537.00 75,537.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจฬุำ เจำะโด / 75,537 บ.  นำงสำวจฬุำ เจำะโด / 75,537 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00220 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
185 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,504.00 63,504.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวอัญชลิตตำ วอพะพอ / 63,504 บ.  นำงสำวอัญชลิตตำ วอพะพอ / 63,504 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00221 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
186 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจำรุวรรณ เคำรพปรัชญำ / 60,300 บ.  นำงสำวจำรุวรรณ เคำรพปรัชญำ / 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00222 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
187 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 72,300.00 72,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวพฒันำ ส่องแสง / 72,300 บ.  นำงสำวพฒันำ ส่องแสง / 72,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00223 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
188 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 71,994.00 71,994.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยเฉลิม สถิตอนันต์ / 71,994 บ.  นำยเฉลิม สถิตอนันต์ / 71,994 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00224 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
189 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            69,480.00            69,480.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสุรเชษฐ์  เลำวำ้ง / 69,480 บ.  นำยสุรเชษฐ์  เลำวำ้ง / 69,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00225 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
190 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            48,972.00            48,972.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวหนึ่งฤทยั ยะกุย / 48,972 บ.  นำงสำวหนึ่งฤทยั ยะกุย / 48,972 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00226 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
191 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            45,300.00            45,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยวรเมธ  ทอมุด / 45,300 บ.  นำยวรเมธ  ทอมุด / 45,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00227 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
192 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            53,448.00            53,448.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวฝันทพิย์  มงคลสิทธิ ์/ 53,448 บ.  นำงสำวฝันทพิย์  มงคลสิทธิ ์/ 53,448 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00228 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
193 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            61,116.00            61,116.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวหนึ่งฤทยั มูลชิด / 61,116 บ.  นำงสำวหนึ่งฤทยั มูลชิด / 61,116 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00229 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
194 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            45,300.00            45,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวณิชำรีย์ มงคล / 45,300 บ.  นำงสำวณิชำรีย์ มงคล / 45,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00230 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
195 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            45,300.00            45,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวอัญชลี  พะกุลปนิ / 45,300 บ.  นำงสำวอัญชลี  พะกุลปนิ / 45,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00231 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
196 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            51,405.00            51,405.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยณัฐดนนท ์นิลพนัธุ ์/ 51,405 บ.  นำยณัฐดนนท ์นิลพนัธุ ์/ 51,405 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00232 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
197 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            48,972.00            48,972.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวปณัณรัตน์ เมธโีรจน์มงคล / 48,972 บ.  นำงสำวปณัณรัตน์ เมธโีรจน์มงคล / 48,972 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00233 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
198 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            46,650.00            46,650.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสุขเกษม ร่วมรักษ์ / 46,650 บ.  นำยสุขเกษม ร่วมรักษ์ / 46,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00234 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
199 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            45,300.00            45,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวธวิำภรณ์ นำงเมำะ / 45,300 บ.  นำงสำวธวิำภรณ์ นำงเมำะ / 45,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00235 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
200 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            75,423.00            75,423.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวคนึงนิจ ชีวงักูร / 75,423 บ.  นำงสำวคนึงนิจ ชีวงักูร / 75,423 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00236 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
201 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            70,485.00            70,485.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยชำญกิจ หอมจนัทร์ / 70,485 บ.  นำยชำญกิจ หอมจนัทร์ / 70,485 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00237 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
202 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            53,448.00            53,448.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยณรงค์ศักด์ิ  ตันจนิะ / 53,448 บ.  นำยณรงค์ศักด์ิ  ตันจนิะ / 53,448 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00238 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
203 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ          108,450.00         108,450.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยสุทศัน์ สุนันตำ / 108,450 บ.  นำยสุทศัน์ สุนันตำ / 108,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00239 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
204 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ          122,700.00         122,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยศิริพงศ์ หงัสพฤกษ์ / 122,700 บ.  นำยศิริพงศ์ หงัสพฤกษ์ / 122,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00240 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
205 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            50,757.00            50,757.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวจริยำ ตำค ำ / 50,757 บ.  นำงสำวจริยำ ตำค ำ / 50,757 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00241 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
206 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            45,300.00            45,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวณัฐฎฐพร กันยะมี / 45,300 บ.  นำงสำวณัฐฎฐพร กันยะมี / 45,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-00242 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
207 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            39,530.00            39,530.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยลิขิต  เดระดำ / 39,530 บ.  นำยลิขิต  เดระดำ / 39,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-000478 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
208 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            39,530.00            39,530.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยทกัษิณ  อุปละ / 39,530 บ.  นำยทกัษิณ  อุปละ / 39,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-000479 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
209 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            39,530.00            39,530.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวศศิภำ ชุมภธูมิำ / 39,530 บ.  นำงสำวศศิภำ ชุมภธูมิำ / 39,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-000480 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
210 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            39,530.00            39,530.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยเอกพล  พวงทอง / 39,530 บ.  นำยเอกพล  พวงทอง / 39,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-000481 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
211 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            39,530.00            39,530.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยอภนิันท ์ นำคประกอบ / 39,530 บ.  นำยอภนิันท ์ นำคประกอบ / 39,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-000482 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
212 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            39,530.00            39,530.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยไวทยำ ศักด์ิศรีสมสมร / 39,530 บ.  นำยไวทยำ ศักด์ิศรีสมสมร / 39,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-000483 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
213 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            30,444.00            30,444.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยบรรพต วรรณธนะโยธนิ / 30,444 บ.  นำยบรรพต วรรณธนะโยธนิ / 30,444 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-000484 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
214 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            30,444.00            30,444.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยศักด์ิสิทธิ ์ ไพรสณฑ์สันทดั / 30,444 บ.  นำยศักด์ิสิทธิ ์ ไพรสณฑ์สันทดั / 30,444 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-000485 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
215 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            30,444.00            30,444.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยศิริมงคง นำยหวำ่ง / 30,444 บ.  นำยศิริมงคง นำยหวำ่ง / 30,444 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  PO6310-000486 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
216 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            72,420.00            72,420.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวนงนุช คูสันเทยีะ / 72,420 บ.  นำงสำวนงนุช คูสันเทยีะ / 72,420 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0010 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
217 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            75,426.00            75,426.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวรักษิณำ บว้นกียำพนัธุ ์/ 75,426 บ.  นำงสำวรักษิณำ บว้นกียำพนัธุ ์/ 75,426 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0011 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
218 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            65,016.00            65,016.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวนริศรำ เกิดสุข / 65,016 บ.  นำงสำวนริศรำ เกิดสุข / 65,016 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0012 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
219 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            60,225.00            60,225.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  วำ่ที่ร้อยตรีหญิงรัตติกำล  พนัธรักษ์เดชำ / 60,225 บ.  วำ่ที่ร้อยตรีหญิงรัตติกำล  พนัธรักษ์เดชำ / 60,225 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0013 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
220 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            60,222.00            60,222.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยพงศ์สนิท แสงสุวรรณ์ / 60,222 บ.  นำยพงศ์สนิท แสงสุวรรณ์ / 60,222 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0014 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
221 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ            50,913.00            50,913.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยปฐมพงศ์  วงศ์ษำ / 50,913 บ.  นำยปฐมพงศ์  วงศ์ษำ / 50,913 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0015 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
222 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 57,882.00 57,882.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวณัฐพชัร์ วงศ์ชัยพำณิชย์ / 57,882 บ.  นำงสำวณัฐพชัร์ วงศ์ชัยพำณิชย์ / 57,882 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0016 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
223 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,969.00 48,969.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวขวญัหทยั ธรรมเสนำ / 48,969 บ.  นำงสำวขวญัหทยั ธรรมเสนำ / 48,969 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0017 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
224 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,222.00 75,222.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวนงลักษณ์ ไชยมงคล / 75,222 บ.  นำงสำวนงลักษณ์ ไชยมงคล / 75,222 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0018 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
225 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,972.00 63,972.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยยำสุ สุดลึก / 63,972 บ.  นำยยำสุ สุดลึก / 63,972 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0019 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
226 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 60,300.00 60,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยธรำพงษ์ ทรำยค ำ / 60,300 บ.  นำยธรำพงษ์ ทรำยค ำ / 60,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0020 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
227 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 53,775.00 53,775.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวณัฐจริำ หนูแดง / 53,775 บ.  นำงสำวณัฐจริำ หนูแดง / 53,775 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0021 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
228 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,801.00 63,801.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำงสำวกฤษณี  เจริญทรัพย์ / 63,801 บ.  นำงสำวกฤษณี  เจริญทรัพย์ / 63,801 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0022 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
229 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 50,433.00 50,433.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยเขตขันธ ์กรณ์พชิำนล / 50,433 บ.  นำยเขตขันธ ์กรณ์พชิำนล / 50,433 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0023 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
230 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 124,857.00 124,857.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยบรรจง ปำนดี / 124,857 บ.  นำยบรรจง ปำนดี / 124,857 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0024 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
231 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 61,116.00 61,116.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  นำยอ ำพล สีบณัฑิตย์ / 61,116 บ.  นำยอ ำพล สีบณัฑิตย์ / 61,116 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  APO6310-0025 ลว ๕ ต.ค. ๖๓
232 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 58,089.00 58,089.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์ อุตมำ / 58,089 บ. นำยคมสันต์ อุตมำ / 58,089 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00003 ลว 5 ต.ค. 63
233 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,429.00 75,429.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล กำมล / 75,429 บ. นำยณัฐพล กำมล / 75,429 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00004 ลว 5 ต.ค. 63
234 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 51,243.00 51,243.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชีรณัช กำบบวั / 51,243 บ. นำงสำวชีรณัช กำบบวั / 51,243 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00005 ลว 5 ต.ค. 63
235 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 74,712.00 74,712.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวหนึ่งฤทยั บญุมำลำ / 74,712 บ. นำงสำวหนึ่งฤทยั บญุมำลำ / 74,712 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00006 ลว 5 ต.ค. 63
236 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,392.00 64,392.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐภทัร สุวรรณโฉม / 64,392 บ. นำงสำวณฐภทัร สุวรรณโฉม / 64,392 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00007 ลว 5 ต.ค. 63
237 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,423.00 75,423.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสำยพนัธุ ์กำบใบ / 75,423 บ. นำงสำวสำยพนัธุ ์กำบใบ / 75,423 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00008 ลว 5 ต.ค. 63
238 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,423.00 75,423.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิศิริ คุปตรัตน์ / 75,423 บ. นำยศักด์ิศิริ คุปตรัตน์ / 75,423 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00009 ลว 5 ต.ค. 63
239 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,504.00 48,504.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอภรัิตน์ ดอกแก้ว / 48,504 บ. นำยอภรัิตน์ ดอกแก้ว / 48,504 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00010 ลว 5 ต.ค. 63
240 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 68,922.00 68,922.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุมำนี  กันธว ี/ 68,922 บ. นำงสำวสุมำนี  กันธว ี/ 68,922 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00011 ลว 5 ต.ค. 63
241 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,658.00 65,658.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภำวณีิ ค ำแสน / 65,658 บ. นำงสำวภำวณีิ ค ำแสน / 65,658 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00012 ลว 5 ต.ค. 63
242 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 52,395.00 52,395.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธญัพสิิษฐ์ ใจแข็ง / 52,395 บ. นำยธญัพสิิษฐ์ ใจแข็ง / 52,395 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00013 ลว 5 ต.ค. 63
243 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 36,000.00 36,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรีชิต เนำะดู / 36,000 บ. นำยวรีชิต เนำะดู / 36,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00014 ลว 5 ต.ค. 63
244 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,149.00 76,149.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐธยำน์ สุริยวงศ์ / 76,149 บ. นำงสำวณัฐธยำน์ สุริยวงศ์ / 76,149 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00015 ลว 5 ต.ค. 63
245 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 76,149.00 76,149.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสำธติ มิตรหำญ / 76,149 บ. นำยสำธติ มิตรหำญ / 76,149 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00016 ลว 5 ต.ค. 63
246 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,658.00 65,658.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกววีฒัน์ บญุคำน / 65,658 บ. นำยกววีฒัน์ บญุคำน / 65,658 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00017 ลว 5 ต.ค. 63
247 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,144.00 63,144.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววจิติรำ  บรุุษภกัดี / 63,144 บ. นำงสำววจิติรำ  บรุุษภกัดี / 63,144 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00018 ลว 5 ต.ค. 63
248 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 62,544.00 62,544.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์ พรหมศร / 62,544 บ. นำงสำววรำภรณ์ พรหมศร / 62,544 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00019 ลว 5 ต.ค. 63
249 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,815.00 64,815.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภทัรำพร จิว๋อยู ่/ 64,815 บ. นำงสำวภทัรำพร จิว๋อยู ่/ 64,815 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00020 ลว 5 ต.ค. 63
250 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 62,100.00 62,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววลัภำ อูทอง / 62,100 บ. นำงสำววลัภำ อูทอง / 62,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00021 ลว 5 ต.ค. 63
251 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 62,100.00 62,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจำมรี เกติมำ / 62,100 บ. นำงสำวจำมรี เกติมำ / 62,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00022 ลว 5 ต.ค. 63
252 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 64,602.00 64,602.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวหทัยำ พฒันะพงศ์พนัธุ ์/ 64,602 บ. นำงสำวหทัยำ พฒันะพงศ์พนัธุ ์/ 64,602 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00023 ลว 5 ต.ค. 63
253 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 59,652.00 59,652.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววมิลรัตน์ พรรณเรืองรอง / 59,652 บ. นำงสำววมิลรัตน์ พรรณเรืองรอง / 59,652 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00024 ลว 5 ต.ค. 63
254 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 73,233.00 73,233.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวอังคณำภรณ์ พงษ์ด้วง / 73,233 บ. นำงสำวอังคณำภรณ์ พงษ์ด้วง / 73,233 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00025 ลว 5 ต.ค. 63
255 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 63,384.00 63,384.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนิสำยชล  ศิริวำท / 63,384 บ. นำงสำวนิสำยชล  ศิริวำท / 63,384 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00026 ลว 5 ต.ค. 63
256 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 65,436.00 65,436.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนิจปวริชศำ  ภพกัตร์จนัทร์ / 65,436 บ. นำงสำวนิจปวริชศำ  ภพกัตร์จนัทร์ / 65,436 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00027 ลว 5 ต.ค. 63
257 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 70,953.00 70,953.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำนนท ์เทดิไพรพนำวลัย์ / 70,953 บ. นำยอำนนท ์เทดิไพรพนำวลัย์ / 70,953 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00028 ลว5 ต.ค. 63
258 จำ้งเหมำปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 62,292.00 62,292.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชำกร จนัเสว ี/ 62,292 บ. นำงสำวณิชำกร จนัเสว ี/ 62,292 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00029 ลว 5 ต.ค. 63
259 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ตน.) จ ำนวน 1 อัตรำ 47,250.00 47,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววนัวสิำข์ ยศปญัญำ / 47,250 บ. นำงสำววนัวสิำข์ ยศปญัญำ / 47,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00042 ลว 5 ต.ค. 63
260 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ตน.) จ ำนวน 1 อัตรำ 45,000.00 45,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวจนัทร์ฉำย กันทวิงค์ / 45,000 บ. นำงสำวจนัทร์ฉำย กันทวิงค์ / 45,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00043 ลว 5 ต.ค. 63
261 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ตน.) จ ำนวน 1 อัตรำ 45,000.00 45,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปรัชญำยุทธ  วิง่เร็ว / 45,000 บ. นำยปรัชญำยุทธ  วิง่เร็ว / 45,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00044 ลว 5 ต.ค. 63
262 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ตน.) จ ำนวน 1 อัตรำ 45,000.00 45,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนิกร  ชมชืน่ / 45,000 บ. นำยนิกร  ชมชืน่ / 45,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00045 ลว 5 ต.ค. 63
263 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 40,950.00 40,950.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชำตินุรักษ์ ดวงค ำ / 40,950 บ. นำยชำตินุรักษ์ ดวงค ำ / 40,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00046 ลว 5 ต.ค. 63 
264 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,250.00 29,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบญุธรรม ยวงใย / 29,250 บ. นำยบญุธรรม ยวงใย / 29,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00047 ลว 5 ต.ค. 63
265 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 42,300.00 42,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ ตันอุตม์ / 42,300 บ. นำยปริญญำ ตันอุตม์ / 42,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00048 ลว 5 ต.ค. 63
266 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 35,550.00 35,550.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปยิบตุร ถึงลำภ / 35,550 บ. นำยปยิบตุร ถึงลำภ / 35,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00049 ลว 5 ต.ค. 63
267 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 39,300.00 39,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพทุธรัิกษ์ เม็งขำว / 39,300 บ. นำยพทุธรัิกษ์ เม็งขำว / 39,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00050 ลว5 ต.ค. 63
268 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 31,800.00 31,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมบติั  โชคธนกร / 31,800 บ. นำยสมบติั  โชคธนกร / 31,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00051 ลว 5 ต.ค. 63
269 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 37,950.00 37,950.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำณัติ ยะวงค์ / 37,950 บ. นำยอำณัติ ยะวงค์ / 37,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00052 ลว 5 ต.ค. 63
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
270 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 41,250.00 41,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดิเทพ กันธะ / 41,250 บ. นำยอดิเทพ กันธะ / 41,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00053 ลว 5 ต.ค. 63
271 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 34,650.00 34,650.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนุชำ  อยูเ่สนำสน์ / 34,650 บ. นำยอนุชำ  อยูเ่สนำสน์ / 34,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00054 ลว 5 ต.ค. 63
272 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 43,800.00 43,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเลิศศักด์ิ ภรัูงษี / 43,800 บ. นำยเลิศศักด์ิ ภรัูงษี / 43,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00055 ลว 5 ต.ค. 63
273 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 36,450.00 36,450.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศุภวชิญ์ ปนิต๊ะ / 36,450 บ. นำยศุภวชิญ์ ปนิต๊ะ / 36,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00056 ลว 5 ต.ค. 63
274 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 35,250.00 35,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธงชัย ประพนัธ ์/ 35,250 บ. นำยธงชัย ประพนัธ ์/ 35,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00057 ลว 5 ต.ค. 63
275 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 34,650.00 34,650.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร กมล / 34,650 บ. นำยอุดร กมล / 34,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00058 ลว 5 ต.ค. 63
276 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 31,200.00 31,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวนิัย พรมโสภำ / 31,200 บ. นำยวนิัย พรมโสภำ / 31,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00059 ลว 5 ต.ค. 63
277 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 34,350.00 34,350.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชนชล เสำโรธำ / 34,350 บ. นำยชนชล เสำโรธำ / 34,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00060 ลว 5 ต.ค. 63
278 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 33,600.00 33,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรพนัธ ์ มังคละ / 33,600 บ. นำยสุรพนัธ ์ มังคละ / 33,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00061 ลว 5 ต.ค. 63
279 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,300.00 30,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐวฒิุ มลศิริ / 30,300 บ. นำยณัฐวฒิุ มลศิริ / 30,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00062 ลว 5 ต.ค. 63
280 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 39,150.00 39,150.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบรรจงศักด์ิ กันทะวงั / 39,150 บ. นำยบรรจงศักด์ิ กันทะวงั / 39,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00063 ลว 5 ต.ค. 63
281 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 32,400.00 32,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวทิยำ พงศ์พนัธพ์ฒันำ / 32,400 บ. นำยวทิยำ พงศ์พนัธพ์ฒันำ / 32,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00064 ลว 5 ต.ค. 63
282 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 36,900.00 36,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมฤทธิ ์อิ่นแก้ว / 36,900 บ. นำยสมฤทธิ ์อิ่นแก้ว / 36,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00065 ลว 5 ต.ค. 63
283 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 39,150.00 39,150.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศรชัย วงศ์จนัทร์ / 39,150 บ. นำยศรชัย วงศ์จนัทร์ / 39,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00066 ลว 5 ต.ค. 63
284 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 37,200.00 37,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทองสุข มำอยู ่/ 37,200 บ. นำยทองสุข มำอยู ่/ 37,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00067 ลว 5 ต.ค. 63
285 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 32,100.00 32,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไกรศร ต๋ำนะ / 32,100 บ. นำยไกรศร ต๋ำนะ / 32,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00068 ลว 5 ต.ค. 63
286 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 48,120.00 48,120.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมพร กำญจนรัตน์ / 48,120 บ. นำยสมพร กำญจนรัตน์ / 48,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00069 ลว 5 ต.ค. 63
287 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 42,120.00 42,120.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำยอรุณ พรหมพนิิจ / 42,120 บ. นำงสำยอรุณ พรหมพนิิจ / 42,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00070 ลว 5 ต.ค. 63
288 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 33,000.00 33,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงโสมรัศมี ปำสุธรรม / 33,000 บ. นำงโสมรัศมี ปำสุธรรม / 33,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00071 ลว 5 ต.ค. 63
289 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,200.00 25,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงยุพนิ ไชยพล / 25,200 บ. นำงยุพนิ ไชยพล / 25,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00072 ลว 5 ต.ค. 63
290 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 31,650.00 31,650.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธนเสฏฐ์ โสภำศิริวฒัน์ / 31,650 บ. นำยธนเสฏฐ์ โสภำศิริวฒัน์ / 31,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00073 ลว 5 ต.ค. 63
291 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,750.00 30,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงวนิดำ จนัทวงค์ / 30,750 บ. นำงวนิดำ จนัทวงค์ / 30,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00074 ลว 5 ต.ค. 63
292 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,150.00 30,150.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงบวัหงษ์ มูลรัตน์ / 30,150 บ. นำงบวัหงษ์ มูลรัตน์ / 30,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00075 ลว 5 ต.ค. 63
293 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 37,500.00 37,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงอ ำพร ภรัูงษี / 37,500 บ. นำงอ ำพร ภรัูงษี / 37,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00076 ลว 5 ต.ค. 63
294 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,600.00 24,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวบณัฑิตำ ปำ๋นมอย / 24,600 บ. นำงสำวบณัฑิตำ ปำ๋นมอย / 24,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00077 ลว 5 ต.ค. 63
295 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,100.00 26,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวกิ่งก้อย ปำสุธรรม / 26,100 บ. นำงสำวกิ่งก้อย ปำสุธรรม / 26,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00078 ลว 5 ต.ค. 63
296 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,400.00 23,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพรทพิย์ พรมมำเสำร์ / 23,400 บ. นำงสำวพรทพิย์ พรมมำเสำร์ / 23,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00079 ลว 5 ต.ค. 63
297 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,100.00 23,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวพมิพล์ดำ  ไชยทำ / 23,100 บ. นำงสำวพมิพล์ดำ  ไชยทำ / 23,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00080 ลว 5 ต.ค. 63
298 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 37,800.00 37,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค์ มะโนรี / 37,800 บ. นำยด ำรงค์ มะโนรี / 37,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00081 ลว 5 ต.ค. 63
299 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 36,750.00 36,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยรพ ดวงมณี / 36,750 บ. นำยรพ ดวงมณี / 36,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00082 ลว 5 ต.ค. 63
300 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 36,450.00 36,450.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยแดง ศรีสง่ำ / 36,450 บ. นำยแดง ศรีสง่ำ / 36,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00083 ลว 5 ต.ค. 63
301 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 35,850.00 35,850.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทองลำ ฝำงค ำ / 35,850 บ. นำยทองลำ ฝำงค ำ / 35,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00084 ลว 5 ต.ค. 63
302 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,800.00 28,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ อินวนัสม / 28,800 บ. นำยยงยุทธ อินวนัสม / 28,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00085 ลว 5 ต.ค. 63
303 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 31,050.00 31,050.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพงศ์พนัธุ ์ทำอินทร์ / 31,050 บ. นำยพงศ์พนัธุ ์ทำอินทร์ / 31,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00086 ลว 5 ต.ค. 63
304 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 51,234.00 51,234.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงอัจฉรำ เมืองตำ / 51,234 บ. นำงอัจฉรำ เมืองตำ / 51,234 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00375 ลว 5 ต.ค. 63
305 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 52,212.00 52,212.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพรเทพ ภฟูำ้ศิริกุล / 52,212 บ. นำยพรเทพ ภฟูำ้ศิริกุล / 52,212 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00376 ลว 5 ต.ค. 63
306 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 49,752.00 49,752.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยุทธพงษ์ ขำวสัก / 49,752 บ. นำยยุทธพงษ์ ขำวสัก / 49,752 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00377 ลว 5 ต.ค. 63
307 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 37,476.00 37,476.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยรุ่งเรือง อุรำพร / 37,476 บ. นำยรุ่งเรือง อุรำพร / 37,476 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00378 ลว 5 ต.ค. 63
308 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 49,920.00 49,920.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรำกร ปวงสวสัด์ิ / 49,920 บ. นำยวรำกร ปวงสวสัด์ิ / 49,920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00379 ลว 5 ต.ค. 63
309 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 49,440.00 49,440.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดนัยชนก ทนันชัย / 49,440 บ. นำยดนัยชนก ทนันชัย / 49,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00380 ลว 5 ต.ค. 63
310 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 52,950.00 52,950.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำวดี พรทวพีฒัน์ / 52,950 บ. นำงสำวสุภำวดี พรทวพีฒัน์ / 52,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00381 ลว 5 ต.ค. 63
311 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,968.00 28,968.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบณัฑิต สุวรรณเรือง / 28,968 บ. นำยบณัฑิต สุวรรณเรือง / 28,968 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00030 ลว 5 ต.ค. 63
312 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,069.00 30,069.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจกัรพงษ์ กันทะเศรษฐ์ / 30,069 บ. นำยจกัรพงษ์ กันทะเศรษฐ์ / 30,069 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00031 ลว 5 ต.ค. 63
313 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,350.00 28,350.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรชัย อำชำประดิษฐ์ / 28,350 บ. นำยสุรชัย อำชำประดิษฐ์ / 28,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00032 ลว 5 ต.ค. 63
314 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 27,000.00 27,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพนูชัย  รัตนคงคำชัย / 27,000 บ. นำยพนูชัย  รัตนคงคำชัย / 27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00033 ลว 5 ต.ค. 63
315 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักวจิยั) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวด๊ิ แซ่กือ / 30,000 บ. นำงสำวด๊ิ แซ่กือ / 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00034 ลว 5 ต.ค. 63
316 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมพนำ อัมพรจติร / 21,000 บ. นำยสมพนำ อัมพรจติร / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00243 ลว 5 ต.ค. 63
317 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งอรุณ ซิโน / 24,000 บ. นำงสำวรุ่งอรุณ ซิโน / 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00244 ลว 5 ต.ค. 63
318 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 31,200.00 31,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวกุลปรียำ อุ่นวนำรักคีรี / 31,200 บ. นำงสำวกุลปรียำ อุ่นวนำรักคีรี / 31,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00245 ลว 5 ต.ค. 63
319 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,700.00 23,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปอ แซ่วำ่ง / 23,700 บ. นำยปอ แซ่วำ่ง / 23,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00246 ลว 5 ต.ค. 63
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320 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 27,000.00 27,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุธสิำ  ดีเลิศ / 27,000 บ. นำงสำวสุธสิำ  ดีเลิศ / 27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00247 ลว 5 ต.ค. 63
321 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,700.00 23,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววไิลวรรณ์ กติกำธรรม / 23,700 บ. นำงสำววไิลวรรณ์ กติกำธรรม / 23,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00248 ลว 5 ต.ค. 63
322 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,700.00 23,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพรีวชิญ์ ระวรุ่ีง / 23,700 บ. นำยพรีวชิญ์ ระวรุ่ีง / 23,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00249 ลว 5 ต.ค. 63
323 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมนตรี พำณีเฟื่องฟ ู/ 24,000 บ. นำยมนตรี พำณีเฟื่องฟ ู/ 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00250 ลว 5 ต.ค. 63
324 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนุชำ ปรีชำเดชสุข / 28,500 บ. นำยอนุชำ ปรีชำเดชสุข / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00251 ลว 5 ต.ค. 63
325 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปยิะพล พฤกษำสวำท / 29,700 บ. นำยปยิะพล พฤกษำสวำท / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00252 ลว 5 ต.ค. 63
326 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำนันท ์ โสภำกระสินธุ ์/ 21,000 บ. นำยอำนันท ์ โสภำกระสินธุ ์/ 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00253 ลว 5 ต.ค. 63
327 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ศันสนีย์ เฉิดฉวบีงกช / 21,000 บ. ศันสนีย์ เฉิดฉวบีงกช / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00254 ลว 5 ต.ค. 63
328 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,900.00 24,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจำตุพร ตรัยหล้ำ / 24,900 บ. นำยจำตุพร ตรัยหล้ำ / 24,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00255 ลว 5 ต.ค. 63
329 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,800.00 28,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงขวญัใจ วมิำนสำคร / 28,800 บ. นำงขวญัใจ วมิำนสำคร / 28,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00256 ลว 5 ต.ค. 63
330 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,400.00 29,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศรรำม ซิโน / 29,400 บ. นำยศรรำม ซิโน / 29,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00257 ลว 5 ต.ค. 63
331 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโปแก่ ไพรงำมพลอย / 28,500 บ. นำยโปแก่ ไพรงำมพลอย / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00258 ลว 5 ต.ค. 63
332 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจำ่เซ ยอดคีรีสุวรรณ / 29,700 บ. นำยจำ่เซ ยอดคีรีสุวรรณ / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00259 ลว 5 ต.ค. 63
333 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยน้อท ีเอื้ออำรีไมตรีวนำ / 29,700 บ. นำยน้อท ีเอื้ออำรีไมตรีวนำ / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00260 ลว 5 ต.ค. 63
334 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงพะจำ่เล ไพรงำมพลอย / 28,500 บ. นำงพะจำ่เล ไพรงำมพลอย / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00261 ลว 5 ต.ค. 63
335 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,700.00 23,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยแปน้ พนขันธคี์รี / 23,700 บ. นำยแปน้ พนขันธคี์รี / 23,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00262 ลว 5 ต.ค. 63
336 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,200.00 25,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชไมพร แซ่ม้ำ / 25,200 บ. นำงสำวชไมพร แซ่ม้ำ / 25,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00263 ลว 5 ต.ค. 63
337 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,200.00 25,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจัว่ แซ่วำ่ง / 25,200 บ. นำยจัว่ แซ่วำ่ง / 25,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00264 ลว 5 ต.ค. 63
338 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสิทธิ ์แสงสวำ่ง / 24,000 บ. นำยสิทธิ ์แสงสวำ่ง / 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00265 ลว 5 ต.ค. 63
339 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,278.00 22,278.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววลัลีย์  อย่ำงรุ่งโรจน์เชิด / 22,278 บ. นำงสำววลัลีย์  อย่ำงรุ่งโรจน์เชิด / 22,278 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00266 ลว 5 ต.ค. 63
340 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจำริณี  แซ่วะ / 21,000 บ. นำงจำริณี  แซ่วะ / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00267 ลว 5 ต.ค. 63
341 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพณีคุณ แซ่วะ / 28,500 บ. นำยพณีคุณ แซ่วะ / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00268 ลว 5 ต.ค. 63
342 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,900.00 21,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวฒิุพงษ์ แซ่ยะ / 21,900 บ. นำยวฒิุพงษ์ แซ่ยะ / 21,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00269 ลว 5 ต.ค. 63
343 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรชัย สิทธิค์งชัย / 30,000 บ. นำยสุรชัย สิทธิค์งชัย / 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00270 ลว 5 ต.ค. 63
344 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยววิฒัน์ กำใว / 28,500 บ. นำยววิฒัน์ กำใว / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00271 ลว 5 ต.ค. 63
345 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,200.00 22,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรีภทัร  สิงหค์ ำ / 22,200 บ. นำยวรีภทัร  สิงหค์ ำ / 22,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00272 ลว 5 ต.ค. 63
346 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 27,900.00 27,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปำนทพิย์ มูลหน่อ / 27,900 บ. นำงสำวปำนทพิย์ มูลหน่อ / 27,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00273 ลว 5 ต.ค. 63
347 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 27,900.00 27,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยผัด  ดอกหล้ำ / 27,900 บ. นำยผัด  ดอกหล้ำ / 27,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00274 ลว 5 ต.ค. 63
348 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 27,900.00 27,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยุทธ จอมกิติ / 27,900 บ. นำยยุทธ จอมกิติ / 27,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00275 ลว 5 ต.ค. 63
349 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบญุชู  หวนัหลุ้ม / 21,000 บ. นำยบญุชู  หวนัหลุ้ม / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00276 ลว 5 ต.ค. 63
350 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,400.00 29,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมำ ดวงจนัทร์ / 29,400 บ. นำยมำ ดวงจนัทร์ / 29,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00277 ลว 5 ต.ค. 63
351 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,400.00 29,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทพิย์  น้อยอินทร์ / 29,400 บ. นำยทพิย์  น้อยอินทร์ / 29,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00278 ลว 5 ต.ค. 63
352 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวดำรุณี ดวงชืน่ / 22,500 บ. นำงสำวดำรุณี ดวงชืน่ / 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00279 ลว 5 ต.ค. 63
353 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยุทธชัย แซ่ลี / 22,500 บ. นำยยุทธชัย แซ่ลี / 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00280 ลว 5 ต.ค. 63
354 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,100.00 29,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชำติชำย ดีนะ / 29,100 บ. นำยชำติชำย ดีนะ / 29,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00281 ลว 5 ต.ค. 63
355 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรีชนุตร์ หวงัวนวฒัน์ / 22,500 บ. วำ่ที่ร้อยตรีชนุตร์ หวงัวนวฒัน์ / 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00282 ลว 5 ต.ค. 63
356 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,400.00 29,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงรำตรี พนัธุก์่ ำ / 29,400 บ. นำงรำตรี พนัธุก์่ ำ / 29,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00283 ลว 5 ต.ค. 63
357 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบดินทร์  ยำลังกำ / 28,500 บ. นำยบดินทร์  ยำลังกำ / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00284 ลว 5 ต.ค. 63
358 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,100.00 29,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชำติ จนัทรำ / 29,100 บ. นำยชำติ จนัทรำ / 29,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00285 ลว 5 ต.ค. 63
359 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,100.00 29,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุมิตร เหง / 29,100 บ. นำยสุมิตร เหง / 29,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00286 ลว 5 ต.ค. 63
360 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,100.00 29,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชัย  เหง / 29,100 บ. นำยชัย  เหง / 29,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00287 ลว 5 ต.ค. 63
361 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 27,000.00 27,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวเดือน ลุงเมือง / 27,000 บ. นำงสำวเดือน ลุงเมือง / 27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00288 ลว 5 ต.ค. 63
362 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ  ก๋ำติ / 21,000 บ. นำยยุทธนำ  ก๋ำติ / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00289 ลว 5 ต.ค. 63
363 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงยิง่พร  ค ำปำตัน / 21,000 บ. นำงยิง่พร  ค ำปำตัน / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00290 ลว 5 ต.ค. 63
364 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพนม กำระหงษ์ / 28,500 บ. นำยพนม กำระหงษ์ / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00291 ลว 5 ต.ค. 63
365 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,100.00 29,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจำ่ ลุงค ำ / 29,100 บ. นำงจำ่ ลุงค ำ / 29,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00292 ลว 5 ต.ค. 63
366 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,200.00 28,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโยฮัน เปำ๋ก๋อง / 28,200 บ. นำยโยฮัน เปำ๋ก๋อง / 28,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00293 ลว 5 ต.ค. 63
367 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,200.00 28,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรีะชำติ เปล่ียนศรี / 28,200 บ. นำยวรีะชำติ เปล่ียนศรี / 28,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00294 ลว 5 ต.ค. 63
368 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,700.00 23,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงบญุช่วย แซ่จำ๋ว / 23,700 บ. นำงบญุช่วย แซ่จำ๋ว / 23,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00295 ลว 5 ต.ค. 63
369 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสรพงษ์ ชุติธรีโชค / 29,700 บ. นำยสรพงษ์ ชุติธรีโชค / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00296 ลว 5 ต.ค. 63
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370 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปิ่นแฮ / 29,700 บ. นำงสำวปิ่นแฮ / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00297 ลว 5 ต.ค. 63
371 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,500.00 25,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวสุิ ขวญัพชิิตโรจน / 25,500 บ. นำยวสุิ ขวญัพชิิตโรจน / 25,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00298 ลว 5 ต.ค. 63
372 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภมุมำ ประกอบแสง / 22,500 บ. นำยภมุมำ ประกอบแสง / 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00299 ลว 5 ต.ค. 63
373 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสวน ด ำรงกำญจนกุล / 29,700 บ. นำยสวน ด ำรงกำญจนกุล / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00300 ลว 5 ต.ค. 63
374 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชัยรำช เกิดอำชำชำญ / 29,700 บ. นำยชัยรำช เกิดอำชำชำญ / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00301 ลว 5 ต.ค. 63
375 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพเิชษฐ กนกปิ่นทอง / 29,700 บ. นำยพเิชษฐ กนกปิ่นทอง / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00302 ลว 5 ต.ค. 63
376 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสุรดำ ชูภษูณพงศ์ / 29,700 บ. นำงสุรดำ ชูภษูณพงศ์ / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00303 ลว 5 ต.ค. 63
377 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 27,000.00 27,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเดช ดวงปนั / 27,000 บ. นำยเดช ดวงปนั / 27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00304 ลว 5 ต.ค. 63
378 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยผดุงเกียรติ ธนเกษมสันต์ / 22,500 บ. นำยผดุงเกียรติ ธนเกษมสันต์ / 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00305 ลว 5 ต.ค. 63
379 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,200.00 28,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยขจรศักด์ิ จ ำปศีรีโสภำ / 28,200 บ. นำยขจรศักด์ิ จ ำปศีรีโสภำ / 28,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00306 ลว 5 ต.ค. 63
380 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำพร  จ ำปศีรีโสภำ / 21,000 บ. นำงสำวสุภำพร  จ ำปศีรีโสภำ / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00307 ลว 5 ต.ค. 63
381 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธงชัย แซ่สง / 22,500 บ. นำยธงชัย แซ่สง / 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00308 ลว 5 ต.ค. 63
382 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประชำ ศักด์ิเจริญชัยกุล / 22,500 บ. นำยประชำ ศักด์ิเจริญชัยกุล / 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00309 ลว 5 ต.ค. 63
383 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,800.00 28,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำโด แล่เฉอะ / 28,800 บ. นำยอำโด แล่เฉอะ / 28,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00310 ลว 5 ต.ค. 63
384 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,800.00 28,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์ เยล้ือ / 28,800 บ. นำยมำนิตย์ เยล้ือ / 28,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00311 ลว 5 ต.ค. 63
385 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,050.00 25,050.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำหยี ่ หมือ่แล / 25,050 บ. นำยอำหยี ่ หมือ่แล / 25,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00312 ลว 5 ต.ค. 63
386 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนิพำดำ  คณำนันทสิ์น / 21,000 บ. นำงสำวนิพำดำ  คณำนันทสิ์น / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00313 ลว 5 ต.ค. 63
387 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,800.00 28,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณษำ เปยีก่ำ / 28,800 บ. นำงสำววรรณษำ เปยีก่ำ / 28,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00314 ลว 5 ต.ค. 63
388 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,100.00 29,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปู่ตู มำเยอะ / 29,100 บ. นำงสำวปู่ตู มำเยอะ / 29,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00315 ลว 5 ต.ค. 63
389 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,200.00 28,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำจ ูมำเยอะ / 28,200 บ. นำยอำจ ูมำเยอะ / 28,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00316 ลว 5 ต.ค. 63
390 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,100.00 23,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอำปำ โรจน์เมธำนนท ์/ 23,100 บ. นำยอำปำ โรจน์เมธำนนท ์/ 23,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00317 ลว 5 ต.ค. 63
391 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,400.00 23,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ แลเชอ / 23,400 บ. นำงสำวกนกวรรณ แลเชอ / 23,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00318 ลว 5 ต.ค. 63
392 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 23,400.00 23,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยำจ ูอำหยี / 23,400 บ. นำยยำจ ูอำหยี / 23,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00319 ลว 5 ต.ค. 63
393 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,529.00 26,529.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  คำติ / 26,529 บ. นำยสมศักด์ิ  คำติ / 26,529 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00320 ลว 5 ต.ค. 63
394 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,472.00 26,472.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจะยี ตองตึง / 26,472 บ. นำยจะยี ตองตึง / 26,472 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00321 ลว 5 ต.ค. 63
395 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,220.00 26,220.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอิสระ ผ่องพรรณเจริญ / 26,220 บ. นำยอิสระ ผ่องพรรณเจริญ / 26,220 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00322 ลว 5 ต.ค. 63
396 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,220.00 26,220.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนุบอ ทวพีำนพนัธ ์/ 26,220 บ. นำยนุบอ ทวพีำนพนัธ ์/ 26,220 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00323 ลว 5 ต.ค. 63
397 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,220.00 26,220.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวำสุใจ น่อชะเจ / 26,220 บ. นำยวำสุใจ น่อชะเจ / 26,220 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00324 ลว 5 ต.ค. 63
398 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,529.00 26,529.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุเท ทองแก้วกันทร / 26,529 บ. นำยสุเท ทองแก้วกันทร / 26,529 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00325 ลว 5 ต.ค. 63
399 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,472.00 26,472.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชุญศรี จติอภธิรรม / 26,472 บ. นำยชุญศรี จติอภธิรรม / 26,472 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00326 ลว 5 ต.ค. 63
400 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,472.00 26,472.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกำต๊ิ ระวรุ่ีง / 26,472 บ. นำยกำต๊ิ ระวรุ่ีง / 26,472 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00327 ลว 5 ต.ค. 63
401 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,772.00 26,772.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ ปรำศจำกอิทธพิล / 26,772 บ. นำยปรีชำ ปรำศจำกอิทธพิล / 26,772 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00328 ลว 5 ต.ค. 63
402 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,772.00 26,772.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนันต์ รุจภิำสอัมพร / 26,772 บ. นำยอนันต์ รุจภิำสอัมพร / 26,772 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00329 ลว 5 ต.ค. 63
403 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,172.00 26,172.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเล่ำเออ แซ่ซวน / 26,172 บ. นำยเล่ำเออ แซ่ซวน / 26,172 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00330 ลว 5 ต.ค. 63
404 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,755.00 25,755.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจะหวะ พยำ / 25,755 บ. นำยจะหวะ พยำ / 25,755 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00331 ลว 5 ต.ค. 63
405 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,630.00 21,630.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทรำยแพน จุย้ละ / 21,630 บ. นำยทรำยแพน จุย้ละ / 21,630 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00332 ลว 5 ต.ค. 63
406 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 36,564.00 36,564.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวฒันำ ใจวงค์ / 36,564 บ. นำยวฒันำ ใจวงค์ / 36,564 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00333 ลว 5 ต.ค. 63
407 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 36,564.00 36,564.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกฤชพล ยำวชิัย / 36,564 บ. นำยกฤชพล ยำวชิัย / 36,564 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00334 ลว 5 ต.ค. 63
408 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 36,564.00 36,564.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรีะศักด์ิ จมัปะโสม / 36,564 บ. นำยธรีะศักด์ิ จมัปะโสม / 36,564 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00335 ลว 5 ต.ค. 63
409 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุนทร นิธสุินทรำกร / 24,000 บ. นำยสุนทร นิธสุินทรำกร / 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00336 ลว 5 ต.ค. 63
410 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยส ำรวย มีเพชร / 24,000 บ. นำยส ำรวย มีเพชร / 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00337 ลว 5 ต.ค. 63
411 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบญุนำค ชัยยะ / 24,000 บ. นำยบญุนำค ชัยยะ / 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00338 ลว 5 ต.ค. 63
412 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศุภฤกษ์ บญุประสพ / 24,000 บ. นำยศุภฤกษ์ บญุประสพ / 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00339 ลว 5 ต.ค. 63
413 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงชนิดำ กิหมืน่ / 21,000 บ. นำงชนิดำ กิหมืน่ / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00340 ลว 5 ต.ค. 63
414 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอติพงษ์  มหำยศนันท ์/ 30,000 บ. นำยอติพงษ์  มหำยศนันท ์/ 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00341 ลว 5 ต.ค. 63
415 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกรุงศิลป ์ค ำต้ือ / 30,000 บ. นำยกรุงศิลป ์ค ำต้ือ / 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00342 ลว 5 ต.ค. 63
416 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ ค่ำยรังกำ / 28,500 บ. นำงสำวปรำรถนำ ค่ำยรังกำ / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00343 ลว 5 ต.ค. 63
417 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,500.00 25,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวไอลดำ กุลสุทธ ิ/ 25,500 บ. นำงสำวไอลดำ กุลสุทธ ิ/ 25,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00344 ลว 5 ต.ค. 63
418 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงลักสนก  จอมปนิ / 21,000 บ. นำงลักสนก  จอมปนิ / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00345 ลว 5 ต.ค. 63
419 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงษ์  จอมปนิ / 21,000 บ. นำยกิตติพงษ์  จอมปนิ / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00346 ลว 5 ต.ค. 63
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420 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,400.00 29,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอธปิ แซ่ลี / 29,400 บ. นำยอธปิ แซ่ลี / 29,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00347 ลว 5 ต.ค. 63
421 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,100.00 26,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวจิติร แซ่ม้ำ / 26,100 บ. นำยวจิติร แซ่ม้ำ / 26,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00348 ลว 5 ต.ค. 63
422 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสำรี แซ่ทำ้ว / 21,000 บ. นำงสำวสำรี แซ่ทำ้ว / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00349 ลว 5 ต.ค. 63
423 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,800.00 25,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววไิล แซ่เต๋ิน / 25,800 บ. นำงสำววไิล แซ่เต๋ิน / 25,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00350 ลว 5 ต.ค. 63
424 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมำนะ  แซ่เต๋ิน / 21,000 บ. นำยมำนะ  แซ่เต๋ิน / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00351 ลว 5 ต.ค. 63
425 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธชัชัย ค ำตี / 28,500 บ. นำยธชัชัย ค ำตี / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00352 ลว 5 ต.ค. 63
426 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนงนุช จนัทร์คติ / 28,500 บ. นำงสำวนงนุช จนัทร์คติ / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00353 ลว 5 ต.ค. 63
427 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทกัดินัย  ตำเขียว / 21,000 บ. นำยทกัดินัย  ตำเขียว / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00354 ลว 5 ต.ค. 63
428 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนิรุจน์  ค ำต๋ี / 22,500 บ. นำยอนิรุจน์  ค ำต๋ี / 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00355 ลว 5 ต.ค. 63
429 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไพโรจน์ แสนซุ้ง / 28,500 บ. นำยไพโรจน์ แสนซุ้ง / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00356 ลว 5 ต.ค. 63
430 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงโสระยำ ค ำแก้ว / 24,000 บ. นำงโสระยำ ค ำแก้ว / 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00357 ลว 5 ต.ค. 63
431 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวสันต์ แซ่จำ๋ว / 22,500 บ. นำยวสันต์ แซ่จำ๋ว / 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00358 ลว 5 ต.ค. 63
432 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,400.00 29,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธรีพงศ์ สุทธะ / 29,400 บ. นำยธรีพงศ์ สุทธะ / 29,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00359 ลว 5 ต.ค. 63
433 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,400.00 29,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวฉันทนำ สุทธะ / 29,400 บ. นำงสำวฉันทนำ สุทธะ / 29,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00360 ลว 5 ต.ค. 63
434 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 27,900.00 27,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณฤกฤษ ธรีรังกูล / 27,900 บ. นำยณฤกฤษ ธรีรังกูล / 27,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00361 ลว 5 ต.ค. 63
435 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,900.00 24,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอัครพนธ ์พนะสัน / 24,900 บ. นำยอัครพนธ ์พนะสัน / 24,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00362 ลว 5 ต.ค. 63
436 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,900.00 24,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยต่อศักด์ิ  พนะสัน / 24,900 บ. นำยต่อศักด์ิ  พนะสัน / 24,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00363 ลว 5 ต.ค. 63
437 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเกำออน แซ่จำ๋ว / 30,000 บ. นำยเกำออน แซ่จำ๋ว / 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00364 ลว 5 ต.ค. 63
438 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,700.00 29,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงนงนุช แซ่จำ๋ว / 29,700 บ. นำงนงนุช แซ่จำ๋ว / 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00365 ลว 5 ต.ค .63
439 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,600.00 21,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงนงเยำว ์ เทพกอม / 21,600 บ. นำงนงเยำว ์ เทพกอม / 21,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00366 ลว 5 ต.ค. 63
440 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,500.00 28,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนพดล ทะปนั / 28,500 บ. นำยนพดล ทะปนั / 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00367 ลว 5 ต.ค. 63
441 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 26,400.00 26,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกระบนิ ต๊ะมุง้ / 26,400 บ. นำยกระบนิ ต๊ะมุง้ / 26,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00368 ลว 5 ต.ค. 63
442 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 24,900.00 24,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงเครือวลัย์  อะริยะ / 24,900 บ. นำงเครือวลัย์  อะริยะ / 24,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00369 ลว 5 ต.ค. 63
443 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 27,000.00 27,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวธุ แก้วตัน / 27,000 บ. นำยวธุ แก้วตัน / 27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00370 ลว 5 ต.ค. 63
444 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,500.00 25,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุเทน นวลแขวง่ / 25,500 บ. นำยอุเทน นวลแขวง่ / 25,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00371 ลว 5 ต.ค. 63
445 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 25,800.00 25,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงผ่อน ชนสินธ ์/ 25,800 บ. นำงผ่อน ชนสินธ ์/ 25,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00372 ลว 5 ต.ค. 63
446 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยขุนศึก  เกตุวำรีรักษ์ / 21,000 บ. นำยขุนศึก  เกตุวำรีรักษ์ / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00373 ลว 5 ต.ค. 63
447 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 29,400.00 29,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวเิชียร ไทยใหม่ / 29,400 บ. นำยวเิชียร ไทยใหม่ / 29,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO-6310-0026 ลว 5 ต.ค. 63
448 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,200.00 28,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวชวนพศิ ใจปงิ / 28,200 บ. นำงสำวชวนพศิ ใจปงิ / 28,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO-6310-0027 ลว 5 ต.ค. 63
449 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธ ำรง ไชยอักษร / 30,000 บ. นำยธ ำรง ไชยอักษร / 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO-6310-0028 ลว 5 ต.ค. 63
450 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,800.00 28,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุข อินต๊ะเม๊ำ / 28,800 บ. นำยสุข อินต๊ะเม๊ำ / 28,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO-6310-0029 ลว 5 ต.ค. 63
451 จำ้งเหมำบริกำรปฏบิติังำนในโครงกำร(ส ำนักพฒันำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงนวพร  จติวชิำ / 21,000 บ. นำงนวพร  จติวชิำ / 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO-6310-0030 ลว 5 ต.ค. 63
452 จำ้งซ้อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ ์จ ำนวน 1 รำยกำร 1,926.00 1,926.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,926 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,926 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00106 ลว 17 พ.ย. 63
453 จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบยีน ขฉ 7133 จ ำนวน 1 คัน 7,550.99 7,550.99 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 7,550.99 บ. บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 7,550.99 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6300-00105 ลว 17 พ.ย. 63
454 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู7,000 บ. นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00029 ลว 2 พ.ย. 63
455 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบรูณ์ 3,600 บ. นำยสุชำติ สมบรูณ์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00028 ลว 3 พ.ย. 63
456 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คิงคอมทวัร์ 7,000 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คิงคอมทวัร์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0003 ลว 2 พ.ย. 63
457 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คิงคอมทวัร์ 5,300 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คิงคอมทวัร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6310-00448 ลว 19 ต.ค. 63
458 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คิงคอมทวัร์ 7,000 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คิงคอมทวัร์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00036 ลว 2 พ.ย. 63
459 จำ้งบริกำรเหมำรถตู้ จ ำนวน 1  คัน 5,400.00 5,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คิงคอมทวัร์ 5,400 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คิงคอมทวัร์ 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00031 ลว 2 พ.ย. 63
460 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูญมอญ 5,300 บ. นำยอุดร มูญมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00032 ลว 3 พ.ย. 63
461 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูญมอญ 7,000 บ. นำยอุดร มูญมอญ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00033 ลว 2 พ.ย. 63
462 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูญมอญ 5,300 บ. นำยอุดร มูญมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00034 ลว 2 พ.ย. 63
463 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูญมอญ 1,800 บ. นำยอุดร มูญมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00035 ลว 2 พ.ย. 63
464 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูญมอญ 3,600 บ. นำยอุดร มูญมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00039 ลว 2 พ.ย. 63
465 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูญมอญ 3,600 บ. นำยอุดร มูญมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00038 ลว 5 พ.ย. 63
466 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00044 ลว 3 พ.ย. 63
467 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00046 ลว 5 พ.ย. 63
468 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00045 ลว 5 พ.ย. 63
469 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00042 ลว 2 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
470 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 10,600.00 10,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 10,600 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จนัทรำ 10,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00041 ลว 2 พ.ย. 63
471 จำ้งซ้อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ ์จ ำนวน 3 รำยกำร 23,647.00 23,647.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 23,647 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 23,647 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00145 ลว 24 พ.ย. 63
472 จำ้งซ้อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ ์จ ำนวน 1 รำยกำร 4,815.00 4,815.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,815 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,815 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00146 ลว 24 พ.ย. 63
473 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,380.00 9,380.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เจริญกำรเกษตร 9,380 บ. หจก.เจริญกำรเกษตร 9,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00123 ลว 23 พ.ย. 63

474 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 9,870.00 9,870.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เจริญกำรเกษตร 5,750 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,120 บ. หจก.เจริญกำรเกษตร 5,750 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00125 ลว 23 พ.ย. 63
PO6311-00126 ลว 23 พ.ย. 63

475 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 25 รำยกำร 14,575.50 14,575.50 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 8,275 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,450 บ./หจก. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 8,275 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,886.50 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00127 ลว 23 พ.ย. 63
เชียงใหม่มำนะพำนิช 14,709.50 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 
15,636.50 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 3,414 บ. PO6311-00128 ลว 23 พ.ย. 63

PO6311-00129 ลว 23 พ.ย. 63
476 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 81,557.00 81,557.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 21,198 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 21,198 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00130 ลว. 24 พ.ย.63

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,984 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,984 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00131 ลว. 24 พ.ย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 47,345 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 47,345 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00132 ลว. 24 พ.ย.63

477 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 2,478.00 2,478.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 553 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 553 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00133 ลว. 24 พ.ย.63
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,925 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,925 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00134 ลว. 24 พ.ย.63

478 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 21,628.00 21,628.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,758 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,758 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00135 ลว.24 พ.ย.63
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,850 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,850 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00136 ลว. 24 พ.ย.63
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 8,220 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 8,220 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00137 ลว. 24 พ.ย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,800 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00138 ลว. 24 พ.ย.63

479 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 39,940.00 39,940.00 วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 39,940 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 39,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00139 ลว. 24 พ.ย.63
480 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 17 รำยกำร 9,943.00 9,943.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 4,868 บ./ ร้ำนเชียงฮง 4,868 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00140 ลว. 24 พ.ย.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 5,075 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 5,075 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00141 ลว. 24 พ.ย.63
481 จดัจำ้งท ำปำ้ยเหล็ก 13,200.00 13,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 13,200 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 13,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00144 ลว. 24 พ.ย.63
481 จดัจำ้งท ำสติกเกอร์ 100 แผ่น 6,450.00 6,450.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 6,450 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 6,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0016 ลว. 24 พ.ย.63
481 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 77,700.00 77,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 77,700 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 80,844 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 77,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0025 ลว.26 พย.63

481 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 976.00 976.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,151 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 1,029 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 420 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 556 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

APO6311-0026 ลว.26 พย.63
APO6311-0028 ลว.26 พย.63

485
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 200,348.56 200,348.56 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 98,990.20 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น 21,600 บ./

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 60,655 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 111,846 
บ./

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
APO6311-0029 ลว.26 พย.63

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 111,846 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 79,840.56 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 27,847.56 บ. APO6311-0030 ลว.26 พย.63
APO6311-0031 ลว.26 พย.63

486 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 4,243.50 4,243.50 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 4,243.50 บำท ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 4,243.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00178 ลว.26 พย.63

487 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 51,790.00 51,790.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 23,770 บ./บ.ฮอทโิกร 8,100 บ./บ.ข่ำนต้ำ
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 23,770 บ./บ.ฮอทโิกร 8,100 บ./บ.ข่ำนต้ำ 
19,920 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00179 ลว.26 พย.63

19,920 บ. PO6311-00181 ลว.26 พย.63
PO6311-00182 ลว.26 พย.63

488 จดัซ้ือแบตเตอร่ีพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 350 ก้อน 199,500.00 199,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
บ.ดิแอดวำนซ์โซลูชัน่ 199,500 บ./หจก.เจท ีคอมพวิเตอร์ 210,000 
บ./ บ.ดิแอดวำนซ์โซลูชัน่ 199,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00183 ลว.30 พย.63
บ.ไซแอนด์ โซลูชัน่ 206,500 บ.

489 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,530.00 6,530.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 6,530 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 6,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00184 ลว.30 พย.63
490 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู3,600 บ. นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00186 ลว. 17 พ.ย. 63
491 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 5,300 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00187 ลว. 13 พ.ย. 63
492 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 3,600 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00188 ลว. 17 พ.ย. 63
493 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,500.00 3,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 3,500 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00189 ลว. 17 พ.ย. 63
494 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 5,300 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00190 ลว. 11 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1
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495 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 5,300 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00191 ลว. 11 พ.ย. 63
496 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 3,600 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00192 ลว. 12 พ.ย. 63
497 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,400.00 5,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 5,400 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00193 ลว. 13 พ.ย. 63
498 จำ้งบริกำรเหมำรถตู้ จ ำนวน 1  คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 1,800 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00194 ลว. 11 พ.ย. 63
499 จำ้งบริกำรเหมำรถตู้ จ ำนวน 1  คัน 5,400.00 5,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 5,400 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00195 ลว. 11 พ.ย. 63
500 จำ้งบริกำรเหมำรถตู้ จ ำนวน 1  คัน 5,400.00 5,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทวัร์ 5,400 บ. หจก.คิงคอมทวัร์ 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00196 ลว. 27 พ.ย. 63
501 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00197 ลว. 16 พ.ย. 63
502 จำ้งบริกำรเหมำรถตู้ จ ำนวน 1  คัน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 9,000 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00198 ลว. 9 พ.ย. 63
503 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00199 ลว. 16 พ.ย. 63
504 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00200 ลว. 18 พ.ย. 63
505 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00201 ลว. 18 พ.ย. 63
506 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00202 ลว. 16 พ.ย. 63
507 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00203 ลว. 11 พ.ย. 63
508 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00204 ลว. 12 พ.ย. 63
509 จำ้งบริกำรเหมำรถตู้ จ ำนวน 1  คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00205 ลว. 25 พ.ย. 63
510 จำ้งบริกำรเหมำรถตู้ จ ำนวน 1  คัน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 9,000 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00206 ลว. 11 พ.ย. 63
511 จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบยีน ขค-9401 จ ำนวน 1 คัน 2,121.97 2,121.97 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 2,121.97 บ. บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 2,121.97 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00010 ลว. 1 พ.ย. 63
512 จำ้งซ้อมแซมครุภณัฑ์อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,761.50 4,761.50 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่โทรศัพท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ 4,761.50 บ. หจก.เชียงใหม่โทรศัพท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ 4,761.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00011 ลว. 1 พ.ย. 63
513 จำ้งซ้อมแซมครุภณัฑ์ตู้แช่ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,819.00 1,819.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ฟกิเซอร์ โซลูชัน่ จ ำกัด 1,819 บ. บ.ฟกิเซอร์ โซลูชัน่ จ ำกัด 1,819 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00012 ลว. 1 ธ.ค. 63
514 จำ้งซ้อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ ์จ ำนวน 1 รำยกำร 2,675.00 2,675.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,675 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,675 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00013 ลว. 1 ธ.ค. 63
515 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.กุลภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 9,000 บ. หจก.กุลภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00096 ลว. 16 พย.63

516 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 8,550.00 8,550.00
วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 950 บ./ ร้ำนกฤษณำพำนิช

 6,200 บ./
หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 950 บ./ ร้ำนกฤษณำพำนิช 
6,200 บ./

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00069 ลว. 10 พ.ย.63

บริษัท ยูเนี่ยนซำยน์ 1,400 บ. บริษัท ยูเนี่ยนซำยน์ 1,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00071 ลว. 10 พ.ย.63
PO6311-00072 ลว. 10 พ.ย.63

517
จดัจำ้งท ำปำ้ยไวนิล จ ำนวน 2 รำยกำร

5,350.00 5,350.00
วธิเีฉพำะเจำะจง

ร้ำนฟนิิกซ์ดีไซน์ 5,350 บ./ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท ์ดีไซน์ 6,000 บ./ ร้ำนฟนิิกซ์ดีไซน์ 5,350 บ./ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท ์ดีไซน์ 6,000 บ./
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6311-00066 ลว. 10 พ.ย.63
ร้ำนไลทป์ร้ินทต้ิ์ง แอนด์ ดีไซน์ 6,500 บ. ร้ำนไลทป์ร้ินทต้ิ์ง แอนด์ ดีไซน์ 6,500 บ.

518
จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ จ ำนวน 4 รำยกำร

4,650.00 4,650.00
วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 2,550 บำท/บริษัท ดิแอดวำนซ์โซลูชัน่ จ ำกัด 

2,100 บ.
ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 2,550 บำท/บริษัท ดิแอดวำนซ์โซลูชัน่ จ ำกัด 2,100 
บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00073 ลว. 10 พ.ย.63
PO6311-00074 ลว. 10 พ.ย.63

519
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร

13,024.00 13,024.00
วธิเีฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,284 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,940 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,284 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,940 บ./
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6311-00075 ลว. 10 พ.ย.63
บจก. ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 3,800 บ. บจก. ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 3,800 บ. PO6311-00076 ลว. 10 พ.ย.63

PO6311-00077 ลว. 10 พ.ย.63

520
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนและงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 25 รำยกำร

21,434.60 21,434.60
วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 12,404.60 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์

กลำสแวร์
ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 12,404.60 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์
กลำสแวร์

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00114 ลว.23 พ.ย.63

1,500 บ./บจก. ยูเนี่ยนซำยน์ 3,000 บ./บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 
4,530 บ.

1,500 บ./บจก. ยูเนี่ยนซำยน์ 3,000 บ./บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 
4,530 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00115 ลว. 23 พ.ย.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00116 ลว. 23 พ.ย.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00124 ลว. 23 พ.ย.63

521 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 71,650.00 71,650.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 71,650 บ./หจก.สมำร์ท มำร์ท 
79,780 บ./ บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 71,650 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6311-00110 ลว. 23 พ.ย.63

56,925 บ.

522 จดัซ้ือยำและสำรเคมี จ ำนวน 13 รำยกำร 17,993.00 17,993.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
บจก.เคมีกิจเกษตร 10,758 บ./ บจก.ข่ำนต้ำ 70 บ./บจก.ล้ิมศักดำกุล
เคมีเกษตร

บจก.เคมีกิจเกษตร 10,758 บ./ บจก.ข่ำนต้ำ 70 บ./บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมี
เกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00117 ลว. 23 พ.ย.63

7,165 บ. 7,165 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00118 ลว. 23 พ.ย.63
PO6311-00119 ลว. 23 พ.ย.63
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523 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 7,912.00 7,912.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,516 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ ำกัด 1,890 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,516 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ ำกัด 1,890 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00111 ลว. 23 พ.ย.63
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,506 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,506 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00112 ลว. 23 พ.ย.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00113 ลว. 23 พ.ย.63

524 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ จ ำนวน 3 รำยกำร 6,055.00 6,055.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท คลังไฟฟำ้ จ ำกัด 6,055 บ./บจก.ดิแอดวำนซ์ โซลูชัน่ 9,350 บ. บริษัท คลังไฟฟำ้ จ ำกัด 6,055 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00121 ลว. 23 พ.ย.63
525 จดัซ้อเมล็ดพนัธุ ์จ ำนวน 1 รำยกำร 6,600.00 6,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 6,600 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 6,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00120 ลว. 23 พ.ย.63
526 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 6 รำยกำร 5,485.00 5,485.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,285 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,285 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00142 ลว. 24 พ.ย.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00143 ลว. 24 พ.ย.63
527 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00208 ลว. 16 พ.ย. 63
528 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00209 ลว. 18 พ.ย. 63
529 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บ. นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00210 ลว. 9 พ.ย. 63
530 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00211 ลว. 18 พ.ย. 63
531 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00212 ลว. 17 พ.ย. 63
532 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00213 ลว. 17 พ.ย. 63
533 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00214 ลว. 12 พ.ย. 63
534 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00215 ลว. 11 พ.ย. 63
535 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.กุลภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 9,000 บ. หจก.กุลภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00096 ลว. 16 พย.63
536 จดัซ้ือครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00 25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ทเีอ็มโปรเกรส แล็บ 25,000 บ. หจก.ทเีอ็มโปรเกรส แล็บ 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00098 ลว.16 พย.63 
537 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00 1,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 1,500 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 1,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00147 ลว.25 พย.63
538 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00 4,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 4,500 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00148 ลว.25 พย.63
539 จดัซ้ือครุภณัฑฺโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,890.00 1,890.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 1,890 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 1,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00150 ลว.25 พย.63
540 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำรวจ จ ำนวน 1 รำยกำร 24,500.00 24,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 24,500 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 24,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00151 ลว. 25 พย.63
541 จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 24,900.00 24,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 24,900 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 24,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00152 ลว. 25 พย.63
542 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 59,500.00 59,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 59,500 บ. หจก.พอช.คอม 59,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00153 ลว. 25 พย.63
543 จดัซ้ือครุภณัฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 16,170.00 16,170.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.มนตรีแมชชีนทลูส์ จก. 16,170 บ. บ.มนตรีแมชชีนทลูส์ จก. 16,170 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00155 ลว. 25 พย.63
544 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 60,000.00 60,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 60,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00156 ลว. 25 พย.63 
545 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 19,900.00 19,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 19,900 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 19,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00149 ลว.25 พย.63
546 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 199,200.00 199,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 199,200 บ. หจก.พอช.คอม 199,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00157 ลว. 25 พย.63
547 จดัซ้ือครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 19,900.00 19,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 19,900 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 19,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0017 ลว.25 พย.63
548 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 89,900.00 89,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูชัน่ จก. 89,900 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูชัน่ จก. 89,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0018 ลว. 25 พย.63
549 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 30,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0019 ลว. 25 พย.63
550 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,190.00 1,190.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 1,190 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 1,190 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0020 ลว. 25 พย.63
551 จดัซ้ือครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก.5,000 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก.5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0023 ลว.26 พย.63
552 จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,500.00 5,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 5,500 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 5,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0024 ลว. 26 พย.63
553 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบรูณ์ 3,600 บ. นำยสุชำติ สมบรูณ์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00216 ลว. 16 พ.ย. 63
554 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบรูณ์ 3,600 บ. นำยสุชำติ สมบรูณ์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00217 ลว. 12 พ.ย. 63
555 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบรูณ์ 3,600 บ. นำยสุชำติ สมบรูณ์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00218 ลว. 18 พ.ย. 63
556 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 3,600 บ ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 3,600 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO16311-00219 ลว. 17 พ.ย. 63
557 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 7,200 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ POI6311-00220 ลว. 30 พ.ย. 63
558 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 9,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00221 ลว. 2 พ.ย. 63
559 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 7,000 บ ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 7,000 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0034 ลว. 9 พ.ย. 63
560 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 5,300 บ ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 5,300 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0035 ลว. 2 พ.ย. 63
561 จำ้งบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทวัร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทวัร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0036 ลว. 17 พ.ย. 63

3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทวัร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทวัร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0037 ลว. 17 พ.ย. 63
562 จำ้งสอบเทียบเคร่ืองมือวดั จ ำนวน 1 โครงกำร 64,949.00 64,949.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.หอ้งปฏบิติักำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 64,949 บ. บ.หอ้งปฏบิติักำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 64,949 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00010 ลว. 1 พ.ย. 63
563 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 13,060.00 13,060.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 13,060.00 ร้ำนบำ้นสวนครูเก่ง 13,060.00 ไมเ่กินวงเงนิงบประมาณ APO6311-0027 ลว 26 พ.ย. 63
564 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 18 รำยกำร 29,430.00 29,430.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอกะ อะโกร  29,490.00 บจก.เอกะ อะโกร  29,490.00 ไมเ่กินวงเงนิงบประมาณ PO6311-00091 ลว 16 พ.ย. 63
565 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 10,845.00 10,845.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 10,845.00 บำท บจก.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 10,845.00 บำท ไมเ่กินวงเงนิงบประมาณ PO6311-00097 ลว 16 พ.ย. 63
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566 จดัวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 57,800.00 57,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  7,700.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุเคมีเกษตร 
32,600.00 บำท หจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 17,500.00 บำท

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  7,700.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุเคมีเกษตร 
32,600.00 บำท หจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 17,500.00 บำท ไมเ่กินวงเงนิงบประมาณ

PO 6311-00160 PO6311-00161 
PO6311-00162 ลว 26 พ.ย. 63

567 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 16 รำยกำร 19,322.00 19,322.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
ร้ำนกฤษณำพำนิช 11,925.00 บ  ร้ำนเชียงฮง 4,772.00 บ หจก.
เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,625.00 บ

ร้ำนกฤษณำพำนิช 11,925.00 บ  ร้ำนเชียงฮง 4,772.00 บ หจก.
เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,625.00 บ ไมเ่กินวงเงนิงบประมาณ

PO6311-00163 PO6311-00164 
PO6311-00165 ลว 26 พ.ย. 63

568 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 16 รำยกำร 9,171.00 9,171.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 6,110 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,061 บำท ร้ำนเชียงฮง 6,110 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,061 บำท ไมเ่กินวงเงนิงบประมาณ
PO6311-00169 PO 6311-00171  ลว 
26 พ.ย. 63

569 จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ จ ำนวน 26 รำยกำร 71,475.00 71,475.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

บจก.ยูเนี่ยนซำน์ 1,980.00 บ ร้ำน กฤษณำพำนิช 1,485.00 บำท 
ร้ำนปำริชำติ 60,000.00 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,450.00 บ. 
บจก.นอร์ทเทร์นเคมีเคิลกลำสแวร์ 4,560.00 บำท

บจก.ยูเนี่ยนซำน์ 1,980.00 บ ร้ำน กฤษณำพำนิช 1,485.00 บำท ร้ำน
ปำริชำติ 60,000.00 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,450.00 บ. บจก.
นอร์ทเทร์นเคมีเคิลกลำสแวร์ 4,560.00 บำท ไมเ่กินวงเงนิงบประมาณ

PO6311-00173 PO6311-00174 
PO6311-00175 PO6311-00177 
PO6311-00179 ลว 26 พ.ย. 63

570 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 1,222.00 1,222.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,222 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,222 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00092 ลว.16 พ.ย.63
571 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 390.00 390.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิขำงคอมพวิเตอร์ 390 บำท บ.ชิขำงคอมพวิเตอร์ 390 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00086 ลว.16 พ.ย.63
572 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 2,870.00 2,870.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,870 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,870 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00090 ลว.16 พ.ย.63
573 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,600.00 1,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรเซอร่ี 1,600 บ. บ.แฮนด์ โกรเซอร่ี 1,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00107 ลว.18 พ.ย.63
574 ซือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 20,240.00 20,240.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 20,240 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 20,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0021 ลว.26 พ.ย.63
575 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 89,500.00 89,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพชิัยกำรค้ำ  89,500 บ. ร้ำนพชิัยกำรค้ำ  89,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6311-0005 ลว.10 พ.ย.63
576 ซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 8,560.00 8,560.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,560 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00085 ลว.16 พ.ย.63
577 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,500.00 4,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,500 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00087 ลว.16 พ.ย.63
578 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 3,720.00 3,720.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 3,720 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 3,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00088 ลว. 16 พ.ย.63
579 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,400.00 2,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรเซอร่ี 2,400  บ. บ.แฮนด์ โกรเซอร่ี 2,400  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00089 ลว.16 พ.ย.63
580 จำ้งเหมำวเิครำะหตั์วอย่ำงพชื จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 2,600.00 2,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หอ้งปฏบิติักำรปฐพศีำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 2,600 บ. หอ้งปฏบิติักำรปฐพศีำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 2,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-000158 ลว.26 พ.ย.63
581 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,850.00 15,850.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,850 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00108 ลว.18 พ.ย.63
582 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 18 รำยกำร 12,197.00 12,197.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บำ้นสวนครูเก่ง 12,197 บ. บำ้นสวนครูเก่ง 12,197 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00159 ลว.26 พ.ย.63
583 จดัซ้ือวสัดุบรรจภุณัฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,618.00 2,618.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,618 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,618 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00167 ลว.26 พ.ย.63
584 จดัซ้ือวสัดุบรรจภุณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00 4,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,500 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00166 ลว.26 พ.ย.63
585 จำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐยำน์ ก๊อปปี้ 40,000 บ. ร้ำนณัฐยำน์ ก๊อปปี้ 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6311-00207 ลว.30 พ.ย.63
586 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้               7,200.00              7,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอุกฤษฎ ์ค ำภลีะ / 7,200 นำยอุกฤษฎ ์ค ำภลีะ / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13808 ลว. 4 พ.ย. 63
587 รำยงำนขอซ้ือพสัดุ "วสัดุอุปกรณ์ไม้ดอกและไม้ประดับ"            29,800.00            29,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ พะชิ / 4,900 นำงสำวสุดำรัตน์ พะชิ / 4,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13929 ลว. 9 พ.ย. 63

นำงยุวดี ด่ำนอนันต์ / 24,900 นำงยุวดี ด่ำนอนันต์ / 24,900
588 รำยงำนขอจำ้งเหมำงำนโครงสร้ำงบำ้นชนเผ่ำจ ำลองและแคร์ไม้ไผ่            20,000.00            20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธติิสรรค์ ค ำนึงวศิน / 20,000 นำยธติิสรรค์ ค ำนึงวศิน / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13953 ลว. 9 พ.ย. 63
589 รำยงำนขอจำ้งเหมำแรงงำนเก็บผลผลิตฯ               5,250.00              5,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. บญุหลำย กวำ้งพมิำย / 5,250 น.ส. บญุหลำย กวำ้งพมิำย / 5,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 4643 ลว. 9 พ.ย. 63
590 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตร ( ปุ๋ยอินทรีย์ )            90,000.00            90,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. คอมโพสท ์ยูอิ / 90,000 บจก. คอมโพสท ์ยูอิ / 90,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13990 ลว. 9 พ.ย. 63
591 รำยงำนขอจำ้งเหมำตัดหญ้ำและก ำจดัวชัพชืฯ               9,000.00              9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศิลป ์จนิดำแดง / 9,000 นำยพงษ์ศิลป ์จนิดำแดง / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 4699 ลว. 12 พ.ย. 63
592 รำยงำนขอจำ้งเหมำปกัช ำกิ่งพนัธุเ์ฮมพฯ์            25,000.00            25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.นุสบำ ชีวเชิดพำณิช / 25,000 น.ส.นุสบำ ชีวเชิดพำณิช / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 4695 ลว. 11 พ.ย. 63
593 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน               5,000.00              5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเชือ้เพลิง / 5,000 สถำนีบริกำรเชือ้เพลิง / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14271 ลว. 18 พ.ย. 63
594 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตเกษตร               9,300.00              9,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. เตียมต๋ำ พรมเสน / 9,300 น.ส. เตียมต๋ำ พรมเสน / 9,300 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 4756 ลว. 17 พ.ย. 63
595 รำยงำนขอจำ้งรถตู้               5,400.00              5,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเจริญสุข แสงชำติไทย / 5,400 นำยเจริญสุข แสงชำติไทย / 5,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 4792 ลว. 18 พ.ย. 63
596 รำยงำนขอจำ้งดูแลแปลงกำแฟฯ            25,000.00            25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุเทพ ใจน้อย / 25,000 นำยสุเทพ ใจน้อย / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 4804 ลว. 23 พ.ย. 63
597 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชิอ้เพลิงและหล่อล่ืน            17,000.00            17,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเชือ้เพลิง / 17,000 สถำนีบริกำรเชือ้เพลิง / 17,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14362 ลว. 23 พ.ย. 63
598 รำยงำนขอจำ้งถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มกำรสมัครรำงวลัฯ                 880.00                880.00 วธิเีฉพำะเจำะจง เจริญก๊อปปี้เซอร์วสิ / 880 เจริญก๊อปปี้เซอร์วสิ / 880 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สผ. 1400 ลว. 24 พ.ย. 63
599 รำยงำนขอจำ้งเหมำแรงงำนดูแลรักษำแปลงสำธติกำรปลูกปำ่               8,000.00              8,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยขยัน รัตนอำรยธรรม / 8,000 นำยขยัน รัตนอำรยธรรม / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14594 ลว. 25 พ.ย. 63
600 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้               1,800.00              1,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุพตัร์ เพลัย / 1,800 นำยสุพตัร์ เพลัย / 1,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14591 ลว. 25 พ.ย. 63
601 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธุเ์บบี้ฮ่องเต้               8,000.00              8,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสูเชียง แซ่เต๋ิน / 8,0000 นำยสูเชียง แซ่เต๋ิน / 8,0000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14589 ลว. 25 พ.ย. 63
602 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิง            10,000.00            10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. ส.สำยปำยค้ำวสัดุและปโิตรเลียม / 10,000 หจก. ส.สำยปำยค้ำวสัดุและปโิตรเลียม / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14588 ลว. 25 พ.ย. 63



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 50,000.00          50,000.00         เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 44,045.10          กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 44,045.10         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 พ.ย. 63

2 จ้ำงตรวจวัดคุณภำพน้้ำ ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 481.50               481.50             เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 481.50               บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 481.50              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 พ.ย. 63

3 จ้ำงเหมำเวที เคร่ืองเสียง แสง สี พร้อมติดต้ังและร้ือถอน 60,000.00          60,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนไอเวอร่ี ซำวน์ โดยนำยจักรพันธ์ กันต๊ะ 60,000.00          ร้ำนไอเวอร่ี ซำวน์ โดยนำยจักรพันธ์ กันต๊ะ 60,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00003
2.COCOLIVE&SOUND โดยนำยชนม์เจริญ วิทิตพนิตพันธ์ 65,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 3 พ.ย. 63
3.พญำวัน โดยนำยศุภชัย ไชยแก้วเมร์ 70,000.00          

4 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน 45,500.00          45,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนไอเดียลสตูดิโอ โดยนำยสุรพงษ์ จินดำธรรม 45,500.00          ร้ำนไอเดียลสตูดิโอ โดยนำยสุรพงษ์ จินดำธรรม 45,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00004
2.นำยนพดล แก้วปันกูล 49,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 3 พ.ย. 63
3.นำยธวัชชัย สุขเจริญ 56,000.00          

5 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์งำนเทศกำลชมสวน ประจ้ำปี พ.ศ.2563 46,833.62          46,833.62         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 46,833.62          ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 46,833.62         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00005
จ้ำนวน 5 รำยกำร 2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 55,392.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 5 พ.ย. 63

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 59,880.00          

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 21 รำยกำร 33,652.00          33,652.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ (จ้ำนวน 21 รำยกำร) 33,652.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 33,652.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00006
2.บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 19 รำยกำร) 10,813.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 พ.ย. 63
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ (จ้ำนวน 21 รำยกำร) 34,208.00          

7 ซ้ือหญ้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 35,860.00          35,860.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนไร่หญ้ำเป๊ียก โดยนำยวรำยุทธ โพพันธ์ 35,860.00          ร้ำนไร่หญ้ำเป๊ียก โดยนำยวรำยุทธ โพพันธ์ 35,860.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00007
2.สวนอมฤต โดยนำงสำวสุนีย์ ท่ำน้้ำ 57,050.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 พ.ย. 63
3.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 47,420.00          
4.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 57,300.00          
5.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 65,200.00          

8 ซ้ือยำงรถบรรทุก (มีเคร่ืองทุ่นแรง) หมำยเลขทะเบียน 83-3065 45,000.00          45,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 45,000.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00008
เชียงใหม่ จ้ำนวน 18 เส้น 2.ร้ำนยำงเฮงสวัสด์ิ 46,800.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 พ.ย. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอเซียกำรยำง เชียงใหม่ 48,300.00          

9 ซ้ือยำงนอกรถน่ัง 2 ตอนท้ำยรถบรรทุก หมำยเลขทะเบียน 4,000.00            4,000.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 4,000.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 4,000.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00009
กต 3345 เชียงใหม่ จ้ำนวน 2 เส้น 2.ร้ำนยำงเฮงสวัสด์ิ 4,400.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 พ.ย. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอเซียกำรยำง เชียงใหม่ 4,200.00            

10 จ้ำงลงโฆษณำสถำนีวิทยุประชำสัมพันธ์เทศกำลชมสวน 56,318.90          56,318.90         เฉพำะเจำะจง 1.สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 15,000.00          สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 15,000.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6311-00010
จ้ำนวน 4 รำยกำร 2.บริษัท อสมท จ้ำกัด (มหำชน) สำขำล้ำพูน 9,918.90            (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 12 พ.ย. 63

3.สถำนีวิทยุมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 10,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
4.บริษัท สังข์ จ้ำกัด 21,400.00          บริษัท อสมท จ้ำกัด (มหำชน) สำขำล้ำพูน 9,918.90           PO6311-00011

(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 12 พ.ย. 63

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

สถำนีวิทยุมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 10,000.00         PO6311-00012
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 12 พ.ย. 63

บริษัท สังข์ จ้ำกัด 21,400.00         PO6311-00013
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 12 พ.ย. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

11 จ้ำงประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือออนไลน์ (Facebook) 200,000.00        200,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ้ำกัด 200,000.00        บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ้ำกัด 200,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00014
2.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 230,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 12 พ.ย. 63
3.บริษัท เมธำ ดิจิตอล เทรดด้ิง จ้ำกัด 250,000.00        

12 ซ้ือกล้วยไม้ จ้ำนวน 20 รำยกำร 399,700.00        399,700.00      เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 399,700.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 399,700.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00015
2.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 427,800.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 13 พ.ย. 63
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 413,750.00        

13 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 17 รำยกำร 472,000.00        472,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำงเฉลียว วิไล 472,000.00        นำงเฉลียว วิไล 472,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00016
2.นำงผ่องศรี วิลัย 511,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 13 พ.ย. 63
3.นำงบัวจันทร์ บัวสร้อย 550,000.00        

14 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองและซ่อมรถกระบะบรรทุกแบบยกได้ 9,689.39            9,689.39           เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 9,689.39            บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 9,689.39           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00017
หมำยเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 พ.ย. 63

15 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ้ำนวน 23 รำยกำร 100,400.00        100,400.00      เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 100,400.00        ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 100,400.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00018
2.ร้ำนอ๊ิดธนโชค โดยนำยเจษฎำ เจริญสุข 106,750.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 13 พ.ย. 63
3.ร้ำนพฤกษำ-ดอยค้ำ โดยนำยภำนุพงศ์ ตระกำรศิรินนท์ 111,100.00        

16 จ้ำงสกัดน้้ำมันหอมระเหยจำกดอกเจอรำเนียม 6,206.00            6,206.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สกำย เนชเชอรัล ฟู้ด จ้ำกัด 6,206.00            บริษัท สกำย เนชเชอรัล ฟู้ด จ้ำกัด 6,206.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00019
2.Imagine 7,250.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 พ.ย. 63
3.BK Smart Solution 8,453.00            

17 จ้ำงท้ำประติมำกรรมดอกเจอรำเนียมและดอกกุหลำบ พร้อมติดต้ัง 148,000.00        148,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สุริยศ 148,000.00        ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สุริยศ 148,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00020
และร้ือถอน จ้ำนวน 2 งำน 2.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ้ำกัด 203,300.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 17 พ.ย. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 221,000.00        

18 ซ้ือวัสดุประปำ จ้ำนวน 3 รำยกำร 49,980.00          49,980.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 49,980.00          บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 18,060.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00021
2.เอ็นอำร์กำร์เด้น 51,550.00          ยกเลิกกำรส่ังซ้ือ 1 รำยกำร เน่ืองจำกมีคุณลักษณะไม่ ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 173,765.00        เหมำะสมกับกำรใช้งำน อ้ำงอิงตำมหนังสือ 

สวพส.(อรพ)/498 ลว. 25 พ.ย. 63

19 จ้ำงซ่อมแซมพ้ืนอำคำรนิทรรศกำร 2 69,603.00          69,603.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 69,593.07          บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 69,593.07         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00022
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 พ.ย. 63

20 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ้ำรุงรถไฟฟ้ำ (สวิทซ์ F/R) 2,872.95            2,872.95           เฉพำะเจำะจง บริษัท บียอนด์ กรีน จ้ำกัด 2,872.95            บริษัท บียอนด์ กรีน จ้ำกัด 2,872.95           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00023
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 พ.ย. 63

21 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 9,310.00            9,310.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 9,310.00            ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 9,310.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00024
2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 11,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 พ.ย. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 11,900.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

22 จ้ำงซ่อมตู้เย็นควำมเย็น 3,500.00            3,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ศักด์ิ ซัพพลำย โดยนำยจริณธรณ์ หอมชิด 3,500.00            ร้ำนพงษ์ศักด์ิ ซัพพลำย โดยนำยจริณธรณ์ หอมชิด 3,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 พ.ย. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

23 จ้ำงท้ำกระเป๋ำออกก้ำลังกำย (พิมพ์ลำย) 11,400.00          11,400.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไมนิจิ เอฟเวอร่ีเดย์ 11,400.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไมนิจิ เอฟเวอร่ีเดย์ 11,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00026
2.นำงสำวนรำกร ประทินทอง 11,760.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 พ.ย. 63
3.นำยพงศ์พัฒน์ ออนเขียว 13,200.00          

24 ซ้ือชุดคอมพิวเตอร์ 15,990.00          15,990.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 15,990.00          บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 15,990.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00027
2.บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ้ำกัด 15,990.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนพรโพธำ 22,000.00          

25 ซ้ือแม่แรงส้ำหรับยกรถไฟฟ้ำชมวิว (ครุภัณฑ์) 3,950.00            3,950.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ้ำกัด 3,950.00            บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ้ำกัด 3,950.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00028
2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ้ำกัด 4,590.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 4,819.50            

26 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร 20,400.00          20,400.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 20,400.00          บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 20,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00029
2.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ำกัด 21,100.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 22,780.30          

27 ซ้ือวิทยุส่ือสำร (ครุภัณฑ์) 17,976.00          17,976.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่วิทยุส่ือสำร เฮช เอส ไฟว์ จ้ำกัด 17,976.00          บริษัท เชียงใหม่วิทยุส่ือสำร เฮช เอส ไฟว์ จ้ำกัด 17,976.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00030
2.เชียงใหม่ธุรกิจกำรค้ำ 19,260.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 พ.ย. 63
3.บริษัท เคนโป (ประเทศไทย) จ้ำกัด 22,470.00          

28 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ้ำรุงรถไฟฟ้ำชมวิว (ขำต้ังรถยก,บล็อกลม,กำหยอด 3,810.00            3,810.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ้ำกัด 3,810.00            บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ้ำกัด 3,810.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00031
น้้ำมัน) 2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ้ำกัด 4,820.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 พ.ย. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 5,061.00            

29 จ้ำงท้ำนิทรรศกำรวันดินโลก 47,800.00          47,800.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำงพงษ์ศักด์ิ ค้ำธิยะ 47,800.00          นำงพงษ์ศักด์ิ ค้ำธิยะ 47,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00032
2.นำยนพเดช แหวนเพ็ชร 50,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 พ.ย. 63
3.นำงสำวสำวิตตรี วงษำ 55,000.00          

30 จ้ำงเหมำจัดงำนแถลงข่ำวประชำสัมพันธ์เทศกำลชมสวน 2563 58,636.00          58,636.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เปิงใจ๋ ครีเอทีฟ จ้ำกัด 58,636.00          บริษัท เปิงใจ๋ ครีเอทีฟ จ้ำกัด 58,636.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00033
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 69,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป่ินโตทอง 99 70,000.00          

31 เช่ำเคร่ืองจ้ำหน่ำยบัตรค่ำบริกำรอัตโนมัติ (Automatic Ticket 66,750.00          66,750.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท 10 กันยำ จ้ำกัด 66,750.00          บริษัท 10 กันยำ จ้ำกัด 66,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00034
Vending Machine) ส้ำหรับค่ำบริกำรเข้ำชมอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 พ.ย. 63
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

32 จ้ำงผลิตชุดพำสปอร์ต พร้อมพิมพ์ปรุ จ้ำนวน 5,550 ชุด 48,562.50          48,562.50         เฉพำะเจำะจง 1.Imagine โดยนำยนภดล อินต๊ะแก้ว 48,562.50          Imagine โดยนำยนภดล อินต๊ะแก้ว 48,562.50         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00035
2.ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สุริยศ 51,337.50          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 55,500.00          

33 จ้ำงท้ำเส้ือชนเผ่ำชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง จ้ำนวน 50 ตัว 25,000.00          25,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำงจันทร์สุดำ กันทำซำว 25,000.00          นำงจันทร์สุดำ กันทำซำว 25,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00036
2.นำงศรีไทย นวลพรม 27,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 พ.ย. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

3.นำงสำวสุพรรณษำ ญำนะ 30,000.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

34 จ้ำงสกรีนกระเป๋ำผ้ำโลโก้งำนเทศกำลชมสวน ประจ้ำปี 2563 4,200.00            4,200.00           เฉพำะเจำะจง 1.ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ โดยนำยเสกสรร เช้ือปุย 4,200.00            ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ โดยนำยเสกสรร เช้ือปุย 4,200.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00037
จ้ำนวน 300 ใบ 2.บริษัท พีเอ็นพี 1991 แมเนจเมนท์ จ้ำกัด 5,400.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 พ.ย. 63

35 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน ๒๒ รำยกำร 105,890.00        105,890.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 105,890.00        บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 105,890.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00038
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 พ.ย. 63

36 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 29 รำยกำร 119,815.00        119,815.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 26 รำยกำร) 115,510.00        บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ้ำกัด 115,510.00       พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6311-00039
2.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 29 รำยกำร) 138,963.00        (จ้ำนวน 26 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 27 พ.ย. 63
3.บริษัท สหไฟฟ้ำ 2018 จ้ำกัด (จ้ำนวน 29 รำยกำร) 152,678.30        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด

บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 4,305.00           PO6311-00040
(จ้ำนวน 3 รำยกำร) ลว. 27 พ.ย. 63

37 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 12 รำยกำร 498,000.00        498,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยยุทธชัย แซ่ลี 498,000.00        นำยยุทธชัย แซ่ลี 498,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00041
2.ว่ำท่ี ร.ต.ชนุตร์ หวังวนวัตน์ 535,500.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.นำงสำวซอ แซ่ย่ำง 573,000.00        

38 จ้ำงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนอำคำรนิทรรศกำร 1 และ 2 97,900.00          97,900.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 97,885.67          บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 97,885.67         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00042
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 พ.ย. 63

39 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองฉำยโปรเจคเตอร์ 9,400.00            9,400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปุ๊ อิเล็กทรอนิกส์ โดยนำยพงษ์ศิริ วรรณรัตน์ 9,400.00            ร้ำนปุ๊ อิเล็กทรอนิกส์ โดยนำยพงษ์ศิริ วรรณรัตน์ 9,400.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00043
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 พ.ย. 63

40 ซ้ือตู้เช่ือมเหล็ก (ครุภัณฑ์) 2,470.00            2,470.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ้ำกัด 2,470.00            บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ้ำกัด 2,470.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00044
2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ้ำกัด 3,500.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 3,675.00            

41 ซ้ืออุปกรณ์เสริมควำมปลอดภัยรถไฟฟ้ำชมวิว (เทปสะท้อนแสง) 3,370.50            3,370.50           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 3,370.50            บริษัท เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 3,370.50           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00045
2.บริษัท ซีคิว เรดิโอ จ้ำกัด 3,520.30            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.บริษัท ไฮไฟ คอนเนคช่ัน จ้ำกัด 3,500.00            

42 ซ้ืออำหำรสัตว์และยำ จ้ำนวน 3 รำยกำร 11,885.00          11,885.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,885.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,885.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00046
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 12,175.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.ร้ำนเอ็นอำร์กำร์เด้น 12,300.00          

43 จ้ำงท้ำส่ือประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือบทควำมโฆษณำของเว็บไซต์ยอดนิยม 250,000.00        250,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เมธำ ดิจิตอล เทรดด้ิง จ้ำกัด 250,000.00        บริษัท เมธำ ดิจิตอล เทรดด้ิง จ้ำกัด 250,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00047
2.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ้ำกัด 280,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 270,000.00        

44 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส้ำหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองข้ำวและวัฒนธรรม 9,700.00            9,700.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญยืน สิงหวิโร 9,700.00            นำงสำวบุญยืน สิงหวิโร 9,700.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00048
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 พ.ย. 63

45 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส้ำหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองข้ำวและวัฒนธรรม 2,000.00            2,000.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จ้ำกัด 2,000.00            บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จ้ำกัด 2,000.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00049



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

2.บริษัท บี ที แพ็คก้ิง จ้ำกัด 2,450.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.บริษัท เอ็ม แพ็คเกจ จ้ำกัด 2,250.00            



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

46 จ้ำงผลิตเส้ือยืดส้ำหรับกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย จ้ำนวน 92 ตัว 13,990.00          13,990.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสวีท วินเทอร์ โดยนำยธีรภัทร์ วุฒิอ่อน 13,990.00          ร้ำนสวีท วินเทอร์ โดยนำยธีรภัทร์ วุฒิอ่อน 13,990.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00050
2.ร้ำน JOY & JAM 15,070.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.กลุ่มวิสำหกิจชุมชนตัดเย็บเส้ือผ้ำบ้ำนเด่ืองก 14,860.00          

47 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ้ำนวน 21 รำยกำร 14,076.00          14,076.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 14,076.00          บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 14,076.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00051
2.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้ำง 15,828.51          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.บริษัท เชียงใหม่วิทยำพำณิชย์ (1997) จ้ำกัด 15,539.61          

48 ซ้ืออุปกรณ์กีฬำ จ้ำนวน 9 รำยกำร 29,290.00          29,290.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สปอร์ตแมกซิไมซ์ 29,290.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สปอร์ตแมกซิไมซ์ 29,290.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00052
2.ร้ำนเชียงใหม่โทรฟ่ี 2002 โดยนำงสำวพณิชยำ สุขพำนิช 43,525.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.ร้ำนเชียงใหม่สปอร์ต โดยนำยอธิษ เกตุเจริญ 50,875.00          

49 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส้ำหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองข้ำวและวัฒนธรรม 1,000.00            1,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยประดิษฐ์ โดยนำยประดิษฐ์ จันทร์ชัย 1,000.00            ร้ำนชัยประดิษฐ์ โดยนำยประดิษฐ์ จันทร์ชัย 1,000.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00053
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 พ.ย. 63

50 ซ้ือชุดเคร่ืองนอน จ้ำนวน 6 รำยกำร 66,126.00          66,126.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนพี เอส เอ เบดด้ิง เชียงใหม่ โดยนำยอำคม มงคลชัยประทีป 66,126.00          ร้ำนพี เอส เอ เบดด้ิง เชียงใหม่ 66,126.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00001
2.ร้ำนยูวัน โดยนำงพรรณี จงชนะชัย 75,007.00          โดยนำยอำคม มงคลชัยประทีป ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 พ.ย. 63
3.บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ้ำกัด 77,682.00          

51 ซ้ือคอมพิวเตอร์ All-in-one พร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน 3 ชุด 41,970.00          41,970.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 41,970.00          บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 41,970.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00002
2.บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ้ำกัด 41,970.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนพรโพธำ 42,000.00          

52 ซ้ือคอมพิวเตอร์ All-in-one พร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน 5 ชุด 69,950.00          69,950.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 69,950.00          บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 69,950.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00003
2.บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ้ำกัด 69,950.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนพรโพธำ 70,000.00          

53 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองต้มกำแฟ 10,496.70          10,496.70         เฉพำะเจำะจง บริษัท บอนกำแฟ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 10,496.70          บริษัท บอนกำแฟ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 10,496.70         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 พ.ย. 63

54 จ้ำงท้ำตัวอักษรข้อควำมโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ พร้อมติดต้ัง 5,500.00            5,500.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 5,500.00            ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 5,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00005
จ้ำนวน 2 ชุด 2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 5,800.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 พ.ย. 63

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 6,000.00            

55 ซ้ือวิทยุส่ือสำร (ครุภัณฑ์) 14,905.10          14,905.10         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 14,905.10          บริษัท เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 14,905.10         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00006
2.บริษัท เคนโป (ประเทศไทย) จ้ำกัด 15,065.60          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 พ.ย. 63
3.บริษัท ทูเวย์เรดิโอคอมมูนิเคช่ัน จ้ำกัด 15,418.70          

56 ซ้ือวัตถุดิบส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 23 รำยกำร 26,849.00          26,849.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 26,849.00          บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 26,849.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 พ.ย. 63

57 ซ้ือครุภัณฑ์ชุดกล้องถ่ำยรูปพร้อมอุปกรณ์ส้ำหรับกำรขำยสินค้ำออนไลน์ 84,549.00          84,549.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ้ำกัด 84,549.00          บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ้ำกัด 84,549.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00008



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

2.บริษัท โฟโต้บัค จ้ำกัด 89,960.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 พ.ย. 63
3.บริษัท บ๊ิก คำเมร่ำ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด (มหำชน) 97,640.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

58 ซ้ือครุภัณฑ์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ 16,990.00          16,990.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด 16,990.00          บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด 16,990.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00009
2.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 16,990.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 พ.ย. 63
3.บริษัท เชียงใหม่สยำมทีวี จ้ำกัด 16,990.00          

59 ซ้ือคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน 2 ชุด 37,980.00          37,980.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 37,980.00          บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 37,980.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00010
2.บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ้ำกัด 37,980.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนพรโพธำ 38,000.00          

60 ซ้ือปร้ินเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน 2 ชุด 9,380.00            9,380.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 9,380.00            บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 9,380.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00011
2.บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ้ำกัด 9,380.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 พ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนพรโพธำ 9,980.00            

61 ซ้ือขนมหวำนส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 10 รำยกำร 1,818.00            1,818.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฮชิ เค้ก โดยนำงสำวจิรัชญำ น่วมศิริ 1,818.00            ร้ำนโฮชิ เค้ก โดยนำงสำวจิรัชญำ น่วมศิริ 1,818.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 พ.ย. 63

62 ซ้ือวัสดุส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ 579.00               579.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 579.00               บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 579.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00013
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 พ.ย. 63

63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ จ้ำนวน 6 รำยกำร 9,433.00            9,433.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 9,433.00            บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 9,433.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 พ.ย. 63

64 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 24,540.00          24,540.00         เฉพำะเจำะจง นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 24,540.00          นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 24,540.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00015
จ้ำนวน 25 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 พ.ย. 63

65 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 5,992.00            5,992.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 5,992.00            บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 5,992.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00016
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 พ.ย. 63

66 ซ้ือวัสดุส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 7 รำยกำร 1,636.00            1,636.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 1,636.00            บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 1,636.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 พ.ย. 63

67 ซ้ือกล่องพลำสติกส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 15,000.00          15,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 15,000.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 15,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00018
จ้ำนวน 50 ใบ 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เกษมบัณฑิตภัณฑ์ 17,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อินเตอร์สเปเชียลโปร 19,000.00          

68 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์หน่วยงำนภำคี 909.50               909.50             เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 909.50               ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 909.50              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00019
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด SABUDBOB STUDIO 1,016.50            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.ร้ำนโปรดปรำนดีไซน์ 1,123.50            

69 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับกิจกรรมเทศกำลชมสวน ประจ้ำปี 2563 12,630.00          12,630.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนจันทกำนต์ ซูวีเนียร์ โดยนำยพงศธร บุตรพลวง 12,630.00          ร้ำนจันทกำนต์ ซูวีเนียร์ โดยนำยพงศธร บุตรพลวง 12,630.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6311-00020
2.นำงเรณู อินยำศรี 21,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 พ.ย. 63
3.ร้ำนศุภกิจ โดยนำงฐิติพร เขียวปัญญำ 18,500.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

70 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงและอำคำรสถำนท่ี 14,300.00          14,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยพิเชษฐ จันทิมำ 14,300.00          นำยพิเชษฐ จันทิมำ 14,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 261/2564

ลว. 30 พ.ย. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

71 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 15,000.00          15,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุบัณ เยำวยอด 15,000.00          นำยสุบัณ เยำวยอด 15,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 264/2564

ลว. 30 พ.ย. 63

72 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 15,000.00          15,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวตะวันฉำย อุปนันท์ 15,000.00          นำงสำวตะวันฉำย อุปนันท์ 15,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 267/2564

ลว. 30 พ.ย. 63

73 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 12,000.00          12,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยปุญญพัฒน์ ค้ำภูษำ 12,000.00          นำยปุญญพัฒน์ ค้ำภูษำ 12,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 268/2564

ลว. 30 พ.ย. 63

74 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 12,000.00          12,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยจีระศักด์ิ ใจตึก 12,000.00          นำยจีระศักด์ิ ใจตึก 12,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 269/2564

ลว. 30 พ.ย. 63

75 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 12,000.00          12,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ สุใจ 12,000.00          นำยพีรยุทธ สุใจ 12,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 270/2564

ลว. 30 พ.ย. 63

76 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 18,000.00          18,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยมำนพ แสงท้ำว 18,000.00          นำยมำนพ แสงท้ำว 18,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 260/2564

ลว. 13 พ.ย. 63

77 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 8,600.00            8,600.00           เฉพำะเจำะจง นำยฉุยหล่ีอำ สมัครพัฒนำ 8,600.00            นำยฉุยหล่ีอำ สมัครพัฒนำ 8,600.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 262/2564

ลว. 30 พ.ย. 63

78 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 8,600.00            8,600.00           เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง โม่โพ 8,600.00            นำยบุญส่ง โม่โพ 8,600.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 263/2564

ลว. 30 พ.ย. 63

79 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 8,500.00            8,500.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณำ กุลำ 8,500.00            นำงสำววรรณำ กุลำ 8,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 265/2564

ลว. 30 พ.ย. 63

80 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 8,500.00            8,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยมนัส จ้ำนงจำมิกร 8,500.00            นำยมนัส จ้ำนงจำมิกร 8,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 266/2564

ลว. 30 พ.ย. 63

81 จ้ำงเหมำรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมคนขับและน้้ำมันเช้ือเพลิง 260,400.00        260,400.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยปรินทร สุขแสวง 260,400.00        นำยปรินทร สุขแสวง 260,400.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท้ำของ
จ้ำนวน 217 วัน 2.นำยปรำโนชน์ ปันทะนำ 292,950.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 3/2564



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ลว. 5 พ.ย. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

82 จ้ำงเหมำบริกำรป้องกันและก้ำจัดปลวก มด แมลงสำบ หนู 495,000.00        495,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 495,000.00        บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 495,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท้ำของ
2.บริษัท เควี เพสท์ จ้ำกัด 515,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 4/2564
3.ร้ำน ซี.เค เพสท์คอนโทรล 550,000.00        ลว. 13 พ.ย. 63

83 จ้ำงซ่อมรถตู้ 8 ท่ีน่ัง หมำยเลขทะเบียน นค 9039 เชียงใหม่ 101,537.65        101,537.65      เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 101,537.65        บริษัท โตโยต้ำนครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 101,537.65       ยกเลิกกำรจัดจ้ำง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ
อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี ลว. 11 พ.ย. 63
สวพส.(อรอ)/4083
ลว. 17 พ.ย. 63
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