
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 43,280.00         43,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 20 ม.ค. 64
2 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 37,870.00         37,870.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
3 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 43,280.00         43,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
4 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 43,280.00         43,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
5 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 16,230.00         16,230.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
6 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 7,200.00           7,200.00      เฉพาะเจาะจง นางอฐิติญา พลสวา่ง นางอฐิติญา พลสวา่ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 26/2563 ลว. 25 ธ.ค. 63
7 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 7,200.00           7,200.00      เฉพาะเจาะจง นางอฐิติญา พลสวา่ง นางอฐิติญา พลสวา่ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 31/2563 ลว. 25 ธ.ค. 63
8 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางอฐิติญา พลสวา่ง นางอฐิติญา พลสวา่ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 30/2563 ลว. 25 ธ.ค. 63
9 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 10,230.00         10,230.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2564 ลว. 22 ม.ค. 64

10 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 13,800.00         13,800.00    เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
11 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 9,200.00           9,200.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
12 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 41,400.00         41,400.00    เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
13 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
14 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 20,120.00         20,120.00    เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
15 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 34,960.00         34,960.00    เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
16 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 9,200.00           9,200.00      เฉพาะเจาะจง นางอฐิติญา พลสวา่ง นางอฐิติญา พลสวา่ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 33/2563 ลว. 25 ธ.ค. 63
17 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
18 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
19 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 15,090.00         15,090.00    เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
20 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางอฐิติญา พลสวา่ง นางอฐิติญา พลสวา่ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 32/2563 ลว. 25 ธ.ค. 63
21 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 9,200.00           9,200.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
22 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 17,300.00         17,300.00    เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
23 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 10,890.00         10,890.00    เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2564 ลว. 20 ม.ค. 64
24 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไปจ านวน 40,000 กล้า 28,800.00         28,800.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร จนัทร์ผ่อง นายอมร จนัทร์ผ่อง ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
25 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 38,180.00         38,180.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร จนัทร์ผ่อง นายอมร จนัทร์ผ่อง ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
26 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้มีค่าจ านวน 20,000 กล้า 5,420.00           5,420.00      เฉพาะเจาะจง นายอมร จนัทร์ผ่อง นายอมร จนัทร์ผ่อง ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
27 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 16,230.00         16,230.00    เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
28 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางอฐิติญา พลสวา่ง นางอฐิติญา พลสวา่ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 25/2563 ลว. 25 ธ.ค. 63
29 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 150,900.00       150,900.00  เฉพาะเจาะจง นางลัดดาวรรณ์ หาพุทธา นางลัดดาวรรณ์ หาพุทธา ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 23 ธ.ค. 63
30 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 150,900.00       150,900.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญชพร หัสกุล น.ส.กัญชพร หัสกุล ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 23 ธ.ค. 63
31 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 201,200.00       201,200.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลลดา พงษ์สวสัด์ิ น.ส.ชลลดา พงษ์สวสัด์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 22 ธ.ค. 63
32 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 251,500.00       251,500.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัทา สุวรรณเปิ้น น.ส.วนัทา สุวรรณเปิ้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 23 ธ.ค. 63
33 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 100,600.00       100,600.00  เฉพาะเจาะจง นายวทิยา ด่อนแผ้ว นายวทิยา ด่อนแผ้ว ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 23 ธ.ค. 63
34 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 47,200.00         47,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 12/2564 ลว. 26 ม.ค. 64
35 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 16,654.00         16,654.00    เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรศิลป์บริการ หจก.มิตรศิลป์บริการ ราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2564 ลว. 25 ม.ค. 64
36 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอมร จนัทร์ผ่อง นายอมร จนัทร์ผ่อง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 26 ม.ค. 64
37 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,031.00           5,031.00      เฉพาะเจาะจง นายอมร จนัทร์ผ่อง นายอมร จนัทร์ผ่อง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขาพิษณโุลก

วันที ่ 28   เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

38 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,032.00           5,032.00      เฉพาะเจาะจง นายอมร จนัทร์ผ่อง นายอมร จนัทร์ผ่อง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 18 ม.ค. 64
39 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 8,640.00           8,640.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 18/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
40 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 7,200.00           7,200.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 22/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
41 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 29,360.00         29,360.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
42 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 20,596.00         20,596.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
43 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 11 รายการ 83,820.00         83,820.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
44 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 14 รายการ 29,350.00         29,350.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
45 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 37,870.00         37,870.00    เฉพาะเจาะจง สหพัฒน์การเกษตร สหพัฒน์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
46 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 32,460.00         32,460.00    เฉพาะเจาะจง สหพัฒน์การเกษตร สหพัฒน์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
47 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 7,200.00           7,200.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 24/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
48 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 100,600.00       100,600.00  เฉพาะเจาะจง นายทองใบ กอนโตน นายทองใบ กอนโตน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 21 ธ.ค. 63
49 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ทฤษฎี คงโคกแฝก น.ส.ทฤษฎี คงโคกแฝก ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
50 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ทฤษฎี คงโคกแฝก น.ส.ทฤษฎี คงโคกแฝก ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
51 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นางจ านง นาคทอง นางจ านง นาคทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
52 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายดิเรก ค าเกิด นายดิเรก ค าเกิด ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
53 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายดิเรก ค าเกิด นายดิเรก ค าเกิด ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
54 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาณี ถูกดี น.ส.สุภาณี ถูกดี ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
55 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาณี ถูกดี น.ส.สุภาณี ถูกดี ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
56 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางจฑุามาศ เลิศพุทธติระการ นางจฑุามาศ เลิศพุทธติระการ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
57 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางจฑุามาศ เลิศพุทธติระการ นางจฑุามาศ เลิศพุทธติระการ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
58 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ทฤษฎี คงโคกแฝก น.ส.ทฤษฎี คงโคกแฝก ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
59 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 10,080.00         10,080.00    เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 20/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
60 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 10,080.00         10,080.00    เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
61 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 83,800.00         83,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
62 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางณัชชา หม่นมั่น นางณัชชา หม่นมั่น ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
63 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 100,600.00       100,600.00  เฉพาะเจาะจง นายพศิน กล่ินผกา นายพศิน กล่ินผกา ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 21 ธ.ค. 63
64 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 16 รายการ 168,400.00       168,400.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วฒันาไพร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
65 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 21/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
66 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 19/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
67 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
68 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
69 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 9,200.00           9,200.00      เฉพาะเจาะจง นายพศิน กล่ินผกา นายพศิน กล่ินผกา ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
70 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉรา จนัทะวงษ์ น.ส.อัจฉรา จนัทะวงษ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
71 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
72 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย สุขบัว นายสมหมาย สุขบัว ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
73 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
74 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย สุขบัว นายสมหมาย สุขบัว ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
75 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
76 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
77 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64



วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
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78 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
79 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางอุ่นมณี ขวญัพรม นางอุ่นมณี ขวญัพรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
80 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาภรณ์ พิลาบุตร น.ส.เบญจมาภรณ์ พิลาบุตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
81 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางอุ่นมณี ขวญัพรม นางอุ่นมณี ขวญัพรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
82 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาภรณ์ พิลาบุตร น.ส.เบญจมาภรณ์ พิลาบุตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
83 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางอุ่นมณี ขวญัพรม นางอุ่นมณี ขวญัพรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
84 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นางอุ่นมณี ขวญัพรม นางอุ่นมณี ขวญัพรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
85 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นางจ าเนียน เมินเฉย นางจ าเนียน เมินเฉย ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
86 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางจ าเนียน เมินเฉย นางจ าเนียน เมินเฉย ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
87 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางจ าเนียน เมินเฉย นางจ าเนียน เมินเฉย ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
88 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 100,600.00       100,600.00  เฉพาะเจาะจง นายหนูนิด จนัทร์ทักษ์ นายหนูนิด จนัทร์ทักษ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 23 ธ.ค. 63
89 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 15,527.00         15,527.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศักษาภัณฑ์ หจก.เพชรบูรณ์ศักษาภัณฑ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 26 ม.ค. 64
90 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 10,080.00         10,080.00    เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
91 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 10,080.00         10,080.00    เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
92 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 8,640.00           8,640.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
93 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 7,200.00           7,200.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
94 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 8,640.00           8,640.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
95 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
96 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
97 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
98 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
99 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

100 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
101 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
102 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
103 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
104 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
105 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
106 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 17,312.00         17,312.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
107 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 5,040.00           5,040.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
108 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 17,312.00         17,312.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
109 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 5,040.00           5,040.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
110 ซ้ือวสัดุการเกษตร 83,820.00         83,820.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 9/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
111 ซ้ือวสัดุการเกษตร 29,360.00         29,360.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
112 ซ้ือวสัดุการเกษตร 29,360.00         29,360.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
113 เปล่ียนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 7038 พล 31,400.00         31,400.00    เฉพาะเจาะจง บจ. ค็อกพิท พิษณุไพศาลเซลส์แอนด์เซอร์วสิ บจ. ค็อกพิท พิษณุไพศาลเซลส์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 89/2564 ลว. 3 ก.พ. 64
114 วสัดุการเกษตร 8,450.00           8,450.00      เฉพาะเจาะจง นายดุลยพล สนธกิร นายดุลยพล สนธกิร ราคาต่ าสุด เลขที่ 32/2564 ลว. 21 ม.ค. 64
115 วสัดุการเกษตร 22,900.00         22,900.00    เฉพาะเจาะจง นายดุลยพล สนธกิร นายดุลยพล สนธกิร ราคาต่ าสุด เลขที่ 31/2564 ลว. 21 ม.ค. 64
116 วสัดุการเกษตร 50,900.00         50,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขที่ 25/2564 ลว. 21 ม.ค. 64
117 วสัดุการเกษตร 451,500.00       451,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขที่ 23/2564 ลว. 15 ม.ค. 64



วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

118 วสัดุการเกษตร 21,600.00         21,600.00    เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ชั้นกลาง นางสุภาพ ชั้นกลาง ราคาต่ าสุด เลขที่ 29/2564 ลว. 21 ม.ค. 64
119 วสัดุการเกษตร 149,350.00       149,350.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขที่ 21/2564 ลว. 14 ม.ค. 64
120 วสัดุการเกษตร 56,200.00         56,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขที่ 22/2564 ลว. 14 ม.ค. 64
121 วสัดุการเกษตร 247,000.00       247,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขที่ 27/2564 ลว. 21 ม.ค. 64
122 วสัดุการเกษตร 128,600.00       128,600.00  เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ชั้นกลาง นางสุภาพ ชั้นกลาง ราคาต่ าสุด เลขที่ 28/2564 ลว. 21 ม.ค. 64
123 วสัดุการเกษตร 291,400.00       291,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขที่ 26/2564 ลว. 21 ม.ค. 64
124 วสัดุการเกษตร 68,150.00         68,150.00    เฉพาะเจาะจง นายดุลยพล สนธกิร นายดุลยพล สนธกิร ราคาต่ าสุด เลขที่ 30/2564 ลว. 21 ม.ค. 64
125 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายดอกรัก ประทุมทอง นายดอกรัก ประทุมทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
126 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 15,090.00         15,090.00    เฉพาะเจาะจง นายดอกรัก ประทุมทอง นายดอกรัก ประทุมทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
127 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นายดอกรัก ประทุมทอง นายดอกรัก ประทุมทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
128 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายสมนึก บุญชู นายสมนึก บุญชู ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
129 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายทุมมา อ้นโชค นายทุมมา อ้นโชค ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
130 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นายทุมมา อ้นโชค นายทุมมา อ้นโชค ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
131 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายทุมมา อ้นโชค นายทุมมา อ้นโชค ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
132 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นายสุริยา นิ่มขุนทด นายสุริยา นิ่มขุนทด ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
133 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายสุริยา นิ่มขุนทด นายสุริยา นิ่มขุนทด ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
134 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายสุริยา นิ่มขุนทด นายสุริยา นิ่มขุนทด ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
135 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงป่าใช้สอย 15,700.00         15,700.00    เฉพาะเจาะจง นางธญัลักษณ์ ศรีทับทิม นางธญัลักษณ์ ศรีทับทิม ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
136 จา้งเหมาปฏิบัติงานบ ารุงป่าใช้สอย 15,700.00         15,700.00    เฉพาะเจาะจง นางธญัลักษณ์ ศรีทับทิม นางธญัลักษณ์ ศรีทับทิม ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
137 วสัดุการเกษตร 83,820.00         83,820.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 9/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
138 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 60,380.00         60,380.00    เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ เทพอินทร์ นายสายันต์ เทพอินทร์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 ม.ค. 64
139 วสัดุการเกษตร 29,350.00         29,350.00    เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 28 ม.ค. 64
140 วสัดุการเกษตร 83,820.00         83,820.00    เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 28 ม.ค. 64
141 วสัดุการเกษตร 41,000.00         41,000.00    เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 28 ม.ค. 64
142 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 100,600.00       100,600.00  เฉพาะเจาะจง นายทองใบ กอนโตน นายทองใบ กอนโตน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 21 ธ.ค. 63
143 วสัดุการเกษตร 8,238.00           8,238.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
144 จา้งเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 28,800.00         28,800.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิดหน่อย ค าเกตุ น.ส.นิดหน่อย ค าเกตุ ราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2564 ลว. 8 ม.ค. 64
145 วสัดุการเกษตร 39,750.00         39,750.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสหพัฒน์การเกษตร ร้านสหพัฒน์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 88/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
146 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 8,640.00           8,640.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
147 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 5,760.00           5,760.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
148 วสัดุการเกษตร 20,350.00         20,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด บริษัท แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขที่ 24/2564 ลว. 21 ม.ค. 64
149 วสัดุการเกษตร 181,250.00       181,250.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วฒันาไพร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
150 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 9,850.00           9,850.00      เฉพาะเจาะจง นายอุบล เรืองหิรัญ นายอุบล เรืองหิรัญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
151 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 16,400.00         16,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 18 ม.ค. 64
152 วสัดุการเกษตร 82,000.00         82,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 18 ม.ค. 64
153 วสัดุการเกษตร 37,870.00         37,870.00    เฉพาะเจาะจง สหพัฒน์การเกษตร สหพัฒน์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
154 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 5,030.00           5,030.00      เฉพาะเจาะจง นางลัดดาวรรณ์ หาพุทธา นางลัดดาวรรณ์ หาพุทธา ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 18 ม.ค. 64
155 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 7,200.00           7,200.00      เฉพาะเจาะจง นางลัดดาวรรณ์ หาพุทธา นางลัดดาวรรณ์ หาพุทธา ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 20 ม.ค. 64
156 วสัดุการเกษตร 48,460.00         48,460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 29 ม.ค. 64
157 จา้งเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 28,800.00         28,800.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิดหน่อย ค าเกตุ น.ส.นิดหน่อย ค าเกตุ ราคาต่ าสุด เลขที่ 16/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
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ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

158 วสัดุการเกษตร 37,770.00         37,770.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 5 ก.พ. 64
159 วสัดุการเกษตร 135,000.00       135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธงชัย เจริญ นายธงชัย เจริญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2564 ลว. 14 ม.ค. 64
160 จา้งเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 29,600.00         29,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 18 ม.ค. 64
161 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 452,700.00       452,700.00  เฉพาะเจาะจง นายเพทาย พรวนแก้ว นายเพทาย พรวนแก้ว ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
162 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 164,000.00       164,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธนวชิญ ์แซ่ซ่ง นายธนวชิญ ์แซ่ซ่ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 29 ม.ค. 64
163 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 452,700.00       452,700.00  เฉพาะเจาะจง นายเพทาย พรวนแก้ว นายเพทาย พรวนแก้ว ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
164 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย สืบศักด์ิวงศ์ นายโชคชัย สืบศักด์ิวงศ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 19 ม.ค. 64
165 จา้งเหมาปฏิบัติงานจดัท างานแนวกันไฟ 10,060.00         10,060.00    เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย สืบศักด์ิวงศ์ นายโชคชัย สืบศักด์ิวงศ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 19 ม.ค. 64
166 จา้งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 164,000.00       164,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธนวชิญ ์แซ่ซ่ง นายธนวชิญ ์แซ่ซ่ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 29 ม.ค. 64
167 วสัดุการเกษตร 96,000.00         96,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 15/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
168 จา้งซ่อมรถแทรกเตอร์ล้อยาง หมายเลขทะเบียน 4 ต - 2514 กทม 15,910.00         15,910.00    เฉพาะเจาะจง เอดีการช่าง โดยนายท ารงศักด์ิ คงคะชาติ เอดีการช่าง โดยนายท ารงศักด์ิ คงคะชาติ ราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2564 ลว. 26 ม.ค. 64
169 จา้งซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พ - 3040 ล าปาง 10,100.00         10,100.00    เฉพาะเจาะจง เอดีการช่าง โดยนายท ารงศักด์ิ คงคะชาติ เอดีการช่าง โดยนายท ารงศักด์ิ คงคะชาติ ราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2564 ลว. 29 ม.ค. 64
170 จา้งซ่อมรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หมายเลขทะเบียน 80 - 9834 พล 10,480.00         10,480.00    เฉพาะเจาะจง เอดีการช่าง โดยนายท ารงศักด์ิ คงคะชาติ เอดีการช่าง โดยนายท ารงศักด์ิ คงคะชาติ ราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2564 ลว. 29 ม.ค. 64


