
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.อาทิตยา ภูศรีเทศ น.ส.อาทิตยา ภูศรีเทศ ราคาต่ าสุด เลขที่ 450/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
2 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภัทร เอี่ยมละออ น.ส.ศิริภัทร เอี่ยมละออ ราคาต่ าสุด เลขที่ 443/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
3 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล อนันตะ นายอรรถพล อนันตะ ราคาต่ าสุด เลขที่ 444/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
4 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง นายศรศักด์ิ แก้วค าสอน นายศรศักด์ิ แก้วค าสอน ราคาต่ าสุด เลขที่ 446/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
5 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา ด้วงฉุน น.ส.สุกัญญา ด้วงฉุน ราคาต่ าสุด เลขที่ 447/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
6 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเสรี เพชรปุ่น นายเสรี เพชรปุ่น ราคาต่ าสุด เลขที่ 448/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
7 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ เครือบุญ นายศุภณัฐ เครือบุญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 449/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
8 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง นายโสภณัฐ รังสี นายโสภณัฐ รังสี ราคาต่ าสุด เลขที่ 445/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
9 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลพรรณ จุ้ยมาก น.ส.กมลพรรณ จุ้ยมาก ราคาต่ าสุด เลขที่ 452/2563 ลว. 30 ก.ย. 63

10 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.สุดธิดา จักรหา น.ส.สุดธิดา จักรหา ราคาต่ าสุด เลขที่ 454/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
11 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธิติศักด์ิ โพธ์ิทอง นายธิติศักด์ิ โพธ์ิทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 451/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
12 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภารัตน์ อัมพะวัน น.ส.วิภารัตน์ อัมพะวัน ราคาต่ าสุด เลขที่ 455/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
13 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรนภา เอี่ยมศรี น.ส.เนตรนภา เอี่ยมศรี ราคาต่ าสุด เลขที่ 456/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
14 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวิทนาถ เจียะรัตน์ นายวิทนาถ เจียะรัตน์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 457/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
15 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.พลอยไพลิน เมืองมูล น.ส.พลอยไพลิน เมืองมูล ราคาต่ าสุด เลขที่ 458/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
16 จ้างผู้ช่วย GIS ตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ขชาติ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธ์ิ ลีละสุนทเลิศ นายบุญญฤทธ์ิ ลีละสุนทเลิศ ราคาต่ าสุด เลขที่ 453/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
17 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมควร เครือหลี นายสมควร เครือหลี ราคาต่ าสุด เลขที่ 437/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
18 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายทองไล่ นวลนิล นายทองไล่ นวลนิล ราคาต่ าสุด เลขที่ 436/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
19 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.น้ ามนต์ ค างุ้น น.ส.น้ ามนต์ ค างุ้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 432/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
20 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ แก้วเทียม นายอ านาจ แก้วเทียม ราคาต่ าสุด เลขที่ 431/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
21 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายศักด์ินรินทร์ ค าจุ่น นายศักด์ินรินทร์ ค าจุ่น ราคาต่ าสุด เลขที่ 425/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
22 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายส าลี บุตรา นายส าลี บุตรา ราคาต่ าสุด เลขที่ 426/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
23 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์ ชูศิลป์ นายจักรกฤษณ์ ชูศิลป์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 427/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
24 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ แก้วจิตร นายสายันต์ แก้วจิตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 441/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
25 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายผดุง แก้วเพิ่ม นายผดุง แก้วเพิ่ม ราคาต่ าสุด เลขที่ 442/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
26 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายพนากร แก้วเบาะค า นายพนากร แก้วเบาะค า ราคาต่ าสุด เลขที่ 424/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
27 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางเรลัย แก้วคูณ นางเรลัย แก้วคูณ ราคาต่ าสุด เลขที่ 439/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
28 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางบรรวี บุญปล้ืม นางบรรวี บุญปล้ืม ราคาต่ าสุด เลขที่ 470/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
29 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา กันยาประสิทธ์ิ นางอรัญญา กันยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 438/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
30 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางรุ้ง แสงขาร นางรุ้ง แสงขาร ราคาต่ าสุด เลขที่ 440/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
31 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย แก้วเกตสี นายวีระชัย แก้วเกตสี ราคาต่ าสุด เลขที่ 428/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
32 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล มิ่งโสดา น.ส.นฤมล มิ่งโสดา ราคาต่ าสุด เลขที่ 429/2563 ลว. 30 ก.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณโุลก

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

33 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี บุญทจันทร์ น.ส.สุภาวดี บุญทจันทร์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 430/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
34 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ค ากุ้ง นายมนตรี ค ากุ้ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 433/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
35 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางจม แก้วเจิม นางจม แก้วเจิม ราคาต่ าสุด เลขที่ 434/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
36 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ สุทัศน์ นายสายันต์ สุทัศน์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 478/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
37 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ ท่อนแก้ว นายสมบัติ ท่อนแก้ว ราคาต่ าสุด เลขที่ 477/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
38 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์ ทักษิณ นายเสกสรรค์ ทักษิณ ราคาต่ าสุด เลขที่ 476/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
39 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพตัรา มหาชัย น.ส.สุพตัรา มหาชัย ราคาต่ าสุด เลขที่ 475/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
40 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณภิกร สุคงเจริญ นายณภิกร สุคงเจริญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 435/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
41 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางพกิุล ซาพมิพ์ นางพกิุล ซาพมิพ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 479/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
42 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุริยัน เปล่ียนพุ่ม นายสุริยัน เปล่ียนพุ่ม ราคาต่ าสุด เลขที่ 474/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
43 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางชนิดาภา มีมา นางชนิดาภา มีมา ราคาต่ าสุด เลขที่ 460/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
44 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ โคตรจันทร์ นายพงษ์ศักด์ิ โคตรจันทร์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 463/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
45 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายชินวัตร ท้าวพรม นายชินวัตร ท้าวพรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 463/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
46 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พมิพพ์จี สิงหเ์ส น.ส.พมิพพ์จี สิงหเ์ส ราคาต่ าสุด เลขที่ 464/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
47 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายครองเมือง กันยาประสิทธ์ิ นายครองเมือง กันยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 465/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
48 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายคนอง จันดี นายคนอง จันดี ราคาต่ าสุด เลขที่ 466/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
49 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา ทองร้ิว น.ส.จันทิมา ทองร้ิว ราคาต่ าสุด เลขที่ 467/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
50 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญพรรธน์ ขวัญพรม น.ส.ธัญพรรธน์ ขวัญพรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 468/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
51 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสมร สิงหา นางสมร สิงหา ราคาต่ าสุด เลขที่ 469/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
52 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี อังโครัมย์ น.ส.สุภาวดี อังโครัมย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 491/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
53 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายคนองศักด์ิ สอนสุภาพ นายคนองศักด์ิ สอนสุภาพ ราคาต่ าสุด เลขที่ 490/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
54 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายภูวนา พรหมศรี นายภูวนา พรหมศรี ราคาต่ าสุด เลขที่ 489/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
55 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สิงพนั นายธวัชชัย สิงพนั ราคาต่ าสุด เลขที่ 488/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
56 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.มนธิชา มั่นเหมาะ น.ส.มนธิชา มั่นเหมาะ ราคาต่ าสุด เลขที่ 487/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
57 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจารึก แก่นไทย นายจารึก แก่นไทย ราคาต่ าสุด เลขที่ 499/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
58 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ตุบุตรดา น.ส.ศิริพร ตุบุตรดา ราคาต่ าสุด เลขที่ 509/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
59 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกอร นาราศรี น.ส.กนกอร นาราศรี ราคาต่ าสุด เลขที่ 492/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
60 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจักราวุธ พลิาธรรม นายจักราวุธ พลิาธรรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 494/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
61 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรนภา พุ่มพฤกษ์ น.ส.เนตรนภา พุ่มพฤกษ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 495/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
62 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุภาคาร นายวิชัย สุภาคาร ราคาต่ าสุด เลขที่ 485/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
63 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยุพนิ รอดเอี่ยม นายยุพนิ รอดเอี่ยม ราคาต่ าสุด เลขที่ 484/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
64 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพญ็ บุรี น.ส.วันเพญ็ บุรี ราคาต่ าสุด เลขที่ 482/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
65 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพย์วรรณ พุ่มผักแว่น น.ส.ทิพย์วรรณ พุ่มผักแว่น ราคาต่ าสุด เลขที่ 510/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
66 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ ปั้นศรีทอง นายศราวุฒิ ปั้นศรีทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 508/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
67 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสรัญญา นารี นางสรัญญา นารี ราคาต่ าสุด เลขที่ 513/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
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68 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิภาพรรณ ธนาเศรษฐ์ภักดีน.ส.ฐิภาพรรณ ธนาเศรษฐ์ภักดี ราคาต่ าสุด เลขที่ 512/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
69 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางลักขณา คงพทิักษ์ นางลักขณา คงพทิักษ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 511/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
70 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจาตุรันต์ เข็มนาค นายจาตุรันต์ เข็มนาค ราคาต่ าสุด เลขที่ 493/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
71 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นุจรี บุญเพง็ น.ส.นุจรี บุญเพง็ ราคาต่ าสุด เลขที่ 517/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
72 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ จูเที่ยง นายชูชาติ จูเที่ยง ราคาต่ าสุด เลขที่ 516/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
73 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายศุภกิต ค ามี นายศุภกิต ค ามี ราคาต่ าสุด เลขที่ 515/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
74 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายทองดี เถื่อนเครือวัลย์ นายทองดี เถื่อนเครือวัลย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 500/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
75 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางเนตนภา เจนจบ นางเนตนภา เจนจบ ราคาต่ าสุด เลขที่ 501/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
76 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางน้ าฝน จันทร์สุข นางน้ าฝน จันทร์สุข ราคาต่ าสุด เลขที่ 505/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
77 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กนิษฐา แก้วจรูญ น.ส.กนิษฐา แก้วจรูญ ราคาต่ าสุด เลขที่ 518/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
78 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ สีแก้ว นายอดิศักด์ิ สีแก้ว ราคาต่ าสุด เลขที่ 496/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
79 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสดวก ค าหล่อ นางสดวก ค าหล่อ ราคาต่ าสุด เลขที่ 497/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
80 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงนุช รินหว้ยเสียม น.ส.นงนุช รินหว้ยเสียม ราคาต่ าสุด เลขที่ 498/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
81 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธวัช ศักด์ิสม นายธวัช ศักด์ิสม ราคาต่ าสุด เลขที่ 481/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
82 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุวัต กาชัย นายสุวัต กาชัย ราคาต่ าสุด เลขที่ 480/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
83 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายทองหลาง คงบุ้งคล้า นายทองหลาง คงบุ้งคล้า ราคาต่ าสุด เลขที่ 479/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
84 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เรืองทรัพย์ นายยุทธนา เรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 486/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
85 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางธิดา เมืองทอง นางธิดา เมืองทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 483/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
86 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสมบัติ ค าโฉม นางสมบัติ ค าโฉม ราคาต่ าสุด เลขที่ 472/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
87 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ผลลอย น.ส.อภิญญา ผลลอย ราคาต่ าสุด เลขที่ 471/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
88 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ อินทร์ค า นางอ าไพ อินทร์ค า ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 5 ต.ค. 63
89 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นายคมเพชร อินทร์ค า นายคมเพชร อินทร์ค า ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 5 ต.ค. 63
90 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นางวาสนา มุขทั่ง นางวาสนา มุขทั่ง ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 5 ต.ค. 63
91 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นายปรีชา บุญอาจ นายปรีชา บุญอาจ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 5 ต.ค. 63
92 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง ว่าที่ ร.ต.หญิงนวพรรณ อยู่ตาลว่าที่ ร.ต.หญิงนวพรรณ อยู่ตาล ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 2 ต.ค. 63
93 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.เพญ็กนก ประภาธนานันท์ น.ส.เพญ็กนก ประภาธนานันท์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 2 ต.ค. 63
94 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นางน้ านอง อยู่ตาล นางน้ านอง อยู่ตาล ราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2563 ลว. 2 ต.ค. 63
95 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ จันทร์เพญ็ นางเตือนใจ จันทร์เพญ็ ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2563 ลว. 2 ต.ค. 63
96 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวันชัย เบ็ดสันเทียะ นายวันชัย เบ็ดสันเทียะ ราคาต่ าสุด เลขที่ 507/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
97 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเจือ โจกสูงเนิน นายเจือ โจกสูงเนิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 506/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
98 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวนัด ลีคะ นายวนัด ลีคะ ราคาต่ าสุด เลขที่ 505/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
99 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัฐดา ยอดศิลา น.ส.ปนัฐดา ยอดศิลา ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2563 ลว. 15 ต.ค. 63

100 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นางค าผอง บุญเกิด นางค าผอง บุญเกิด ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 15 ต.ค. 63
101 ค่าวัสดุการเกษตร 74,000.00           74,000.00    เฉพาะเจาะจง สหพฒัน์การเกษตร สหพฒัน์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 12 ต.ค. 63
102 ค่าวัสดุการเกษตร 74,000.00           74,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 12 ต.ค. 63



วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

103 ค่าวัสดุการเกษตร จ านวน 15 รายการ 148,000.00        148,000.00  เฉพาะเจาะจง สหพฒัน์การเกษตร สหพฒัน์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 12 ต.ค. 63
104 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายรชแสน วิสิทธ์ิสูงเนิน นายรชแสน วิสิทธ์ิสูงเนิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 514/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
105 ซ้ือวัสดุงานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 148,000.00        148,000.00  เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 5 ต.ค. 63
106 ซ้ือวัสดุงานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 148,000.00        148,000.00  เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 5 ต.ค. 63
107 ซ้ือวัสดุงานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 148,000.00        148,000.00  เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 5 ต.ค. 63
108 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางธิดา แผ่นกระโทก นางธิดา แผ่นกระโทก ราคาต่ าสุด เลขที่ 502/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
109 จ้างเหมาผู้ช่วยส ารวจตามนโยบาย คทช. ในการส ารวจครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ ทองค า นายสมเกียรติ ทองค า ราคาต่ าสุด เลขที่ 503/2563 ลว. 30 ก.ย. 63
110 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ปานแก้ว นางวรรณี ปานแก้ว ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 8 ต.ค. 63
111 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.สมคิด แก้วใหญ่ น.ส.สมคิด แก้วใหญ่ ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 8 ต.ค. 63
112 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรภัทร์ สีหะวงษ์ น.ส.จิรภัทร์ สีหะวงษ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 6 ต.ค. 63
113 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นางลัดดา นาชัยเวียง นางลัดดา นาชัยเวียง ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 6 ต.ค. 63
114 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง นางส้มล้ิม เมาพดั นางส้มล้ิม เมาพดั ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 6 ต.ค. 63
115 จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 108,000.00        108,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์ พรมดี น.ส.ศิริรัตน์ พรมดี ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2563 ลว. 6 ต.ค. 63


