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

1 จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 10,060                 10,060.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา นวนวิใจ น.ส.โสภา นวนวิใจ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 15 ม.ค. 64
2 จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 5,030                   5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา นวนวิใจ น.ส.โสภา นวนวิใจ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 15 ม.ค. 64
3 จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 10,060                 10,060.00    เฉพาะเจาะจง นายส าเริง ทัดเที่ยง นายส าเริง ทัดเที่ยง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 15 ม.ค. 64
4 จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 5,030                   5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายส าเริง ทัดเที่ยง นายส าเริง ทัดเที่ยง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 15 ม.ค. 64
5 จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 5,030                   5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายส าเริง ทัดเที่ยง นายส าเริง ทัดเที่ยง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 15 ม.ค. 64
6 จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 5,030                   5,030.00      เฉพาะเจาะจง นายส าเริง ทัดเที่ยง นายส าเริง ทัดเที่ยง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 15 ม.ค. 64
7 จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 5,030                   5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา นวนวิใจ น.ส.โสภา นวนวิใจ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 15 ม.ค. 64
8 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 102,500               102,500.00  เฉพาะเจาะจง นายกจิ อน้โชค นายกจิ อน้โชค ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
9 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 102,500               102,500.00  เฉพาะเจาะจง นายกจิ อน้โชค นายกจิ อน้โชค ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 2 ก.พ. 64

10 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,006                   8,006.00      เฉพาะเจาะจง นางจ าเนียน เมินเฉย นางจ าเนียน เมินเฉย ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2563 ลว. 6 ม.ค. 64
11 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,640                   8,640.00      เฉพาะเจาะจง นางจ าเนียน เมินเฉย นางจ าเนียน เมินเฉย ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 6 ม.ค. 64
12 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 11,520                 11,520.00    เฉพาะเจาะจง นางพมิพใ์จ พรหมมา นางพมิพใ์จ พรหมมา ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 6 ม.ค. 64
13 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 10,080                 10,080.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาภรณ์ พลิาบตุร น.ส.เบญจมาภรณ์ พลิาบตุร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 6 ม.ค. 64
14 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,640                   8,640.00      เฉพาะเจาะจง นางอุน่มณี ขวัญพรม นางอุน่มณี ขวัญพรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 6 ม.ค. 64
15 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 10,080                 10,080.00    เฉพาะเจาะจง นางอุน่มณี ขวัญพรม นางอุน่มณี ขวัญพรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 6 ม.ค. 64
16 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 10,080                 10,080.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาภรณ์ พลิาบตุร น.ส.เบญจมาภรณ์ พลิาบตุร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 6 ม.ค. 64
17 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 38,640                 38,640.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดารุณี ศรีพรหม น.ส.ดารุณี ศรีพรหม ราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2563 ลว. 12 ม.ค. 64
18 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 38,640                 38,640.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดารุณี ศรีพรหม น.ส.ดารุณี ศรีพรหม ราคาต่ าสุด เลขที่ 12/2563 ลว. 8 ม.ค. 64
19 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 35,006                 35,006.00    เฉพาะเจาะจง นายดอกรัก ประทุมทอง นายดอกรัก ประทุมทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 7 ม.ค. 64
20 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 10,080                 10,080.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาภรณ์ พลิาบตุร น.ส.เบญจมาภรณ์ พลิาบตุร ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 5 ก.พ. 64
21 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 9,200                   9,200.00      เฉพาะเจาะจง นายดอกรัก ประทุมทอง นายดอกรัก ประทุมทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 7 ม.ค. 64
22 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,640                   8,640.00      เฉพาะเจาะจง นายสมนึก บญุชู นายสมนึก บญุชู ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 7 ม.ค. 64
23 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 11,520                 11,520.00    เฉพาะเจาะจง นายดอกรัก ประทุมทอง นายดอกรัก ประทุมทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 7 ม.ค. 64
24 จา้งปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 326,250               326,250.00  เฉพาะเจาะจง นางวิไล เหรียญค า นางวิไล เหรียญค า ราคาต่ าสุด เลขที่ 16/2564 ลว. 8 ก.พ. 64
25 จา้งปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 65,250                 65,250.00    เฉพาะเจาะจง นางจติรา เผือกชาวนา นางจติรา เผือกชาวนา ราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
26 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 23,000                 23,000.00    เฉพาะเจาะจง นางอุน่มณี ขวัญพรม นางอุน่มณี ขวัญพรม ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 6 ม.ค. 64
27 จา้งปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ 101,700               101,700.00  เฉพาะเจาะจง นางจติรา เผือกชาวนา นางจติรา เผือกชาวนา ราคาต่ าสุด เลขที่ 15/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
28 จา้งปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 398,750               398,750.00  เฉพาะเจาะจง นางจ ารัส รินจงัหรีด นางจ ารัส รินจงัหรีด ราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2563 ลว. 27 ม.ค. 64
29 ค่าวัสดุการเกษตร 197,500               197,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
30 ค่าวัสดุการเกษตร 7,800                   7,800.00      เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
31 ค่าวัสดุการเกษตร 27,050                 27,050.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
32 ค่าวัสดุการเกษตร 54,100                 54,100.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

วันที่     เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

33 ค่าวัสดุการเกษตร 23,588                 23,588.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
34 ค่าวัสดุการเกษตร 494,050               494,050.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
35 ค่าวัสดุการเกษตร 315,000               315,000.00  เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
36 ค่าวัสดุการเกษตร 10,820                 10,820.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
37 ค่าวัสดุการเกษตร 18,932                 18,932.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
38 ค่าวัสดุการเกษตร 37,870                 37,870.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
39 ค่าวัสดุการเกษตร 410,000               410,000.00  เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
40 ค่าวัสดุการเกษตร 34,000                 34,000.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
41 ค่าวัสดุการเกษตร 24,560                 24,560.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
42 ค่าวัสดุการเกษตร 410,000               410,000.00  เฉพาะเจาะจง กณุฑิกาญจน์พาณิชย์ กณุฑิกาญจน์พาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2563 ลว. 31 มี.ค. 64
43 ค่าวัสดุการเกษตร 410,000               410,000.00  เฉพาะเจาะจง กณุฑิกาญจน์พาณิชย์ กณุฑิกาญจน์พาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2563 ลว. 31 มี.ค. 64
44 ค่าวัสดุการเกษตร 461,250               461,250.00  เฉพาะเจาะจง กณุฑิกาญจน์พาณิชย์ กณุฑิกาญจน์พาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 31 มี.ค. 64
45 ค่าวัสดุการเกษตร 307,500               307,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
46 ค่าวัสดุการเกษตร 32,460                 32,460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
47 ค่าวัสดุการเกษตร 352,800               352,800.00  เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
48 ค่าวัสดุการเกษตร 221,200               221,200.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563 ลว. 1 เม.ย. 64
49 ค่าวัสดุการเกษตร 48,670                 48,670.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วัฒนาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วัฒนาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 71/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
50 ค่าวัสดุการเกษตร 93,150                 93,150.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 70/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
51 ค่าวัสดุการเกษตร 10,816                 10,816.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 12/2564 ลว. 30 มี.ค. 64
52 ค่าวัสดุการเกษตร 347,440               347,440.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วัฒนาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วัฒนาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
53 ค่าวัสดุการเกษตร 12,004                 12,004.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
54 ค่าวัสดุการเกษตร 16,400                 16,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 84/2564 ลว. 30 มี.ค. 64
55 ค่าวัสดุการเกษตร 18,392                 18,392.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 30/2564 ลว. 30 มี.ค. 64
56 ค่าวัสดุการเกษตร 72,450                 72,450.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วัฒนาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วัฒนาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 102/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
57 ค่าวัสดุการเกษตร 34,000                 34,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วัฒนาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วัฒนาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
58 จา้งเหมาปฏิบติังานสร้างแหล่งผลิตพนัธ์ุไม้ 23,000                 23,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ เทพอนิทร์ นายสายันต์ เทพอนิทร์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
59 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 7,200                   7,200.00      เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย สุขบวั นายสมหมาย สุขบวั ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
60 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,640                   8,640.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
61 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 11,520                 11,520.00    เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
62 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,640                   8,640.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
63 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 10,080                 10,080.00    เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
64 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 7,200                   7,200.00      เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย สุขบวั นายสมหมาย สุขบวั ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
65 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 17,280                 17,280.00    เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
66 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 9,963                   9,963.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสงเงิน นายสุนทร แสงเงิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 6 ม.ค. 64
67 จา้งเหมาปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 7,550                   7,550.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วันทณา แสนทวีสุข น.ส.วันทณา แสนทวีสุข ราคาต่ าสุด เลขที่ 25/2564 ลว. 16 ก.พ. 64
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68 จา้งเหมาปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 430,000               430,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสายหยุด หอ้ไทยสงค์ นายสายหยุด หอ้ไทยสงค์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 24/2564 ลว. 16 ก.พ. 64
69 จา้งเหมาปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 81,900                 81,900.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วันทณา แสนทวีสุข น.ส.วันทณา แสนทวีสุข ราคาต่ าสุด เลขที่ 23/2564 ลว. 16 ก.พ. 64
70 จา้งเหมาปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 222,500               222,500.00  เฉพาะเจาะจง นางหนูเล็ก หนิโม นางหนูเล็ก หนิโม ราคาต่ าสุด เลขที่ 22/2564 ลว. 16 ก.พ. 64
71 จา้งเหมาปฏิบติังานเพาะช าหญ้าแฝก 150,000               150,000.00  เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต สดใส นายประกาศิต สดใส ราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
72 ค่าถ่ายเอกสาร 46,856                 46,856.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทีเอม็ กอ๊ปปี้ ร้าน เอทีเอม็ กอ๊ปปี้ ราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2564 ลว. 23 มี.ค. 64
73 ค่าวัสดุการเกษตร 32,460                 32,460.00    เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
74 ค่าวัสดุการเกษตร 232,500               232,500.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2564 ลว. 1 เม.ย. 64
75 ค่าวัสดุการเกษตร 34,000                 34,000.00    เฉพาะเจาะจง อ.เพิม่พนูการเกษตร อ.เพิม่พนูการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
76 ค่าวัสดุการเกษตร 18,394                 18,394.00    เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
77 ค่าวัสดุการเกษตร 18,394                 18,394.00    เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
78 ค่าวัสดุการเกษตร 280,000               280,000.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2564 ลว. 1 เม.ย. 64
79 ค่าวัสดุการเกษตร 50,850                 50,850.00    เฉพาะเจาะจง อ.เพิม่พนูการเกษตร อ.เพิม่พนูการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 39/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
80 ค่าวัสดุการเกษตร 50,850                 50,850.00    เฉพาะเจาะจง อ.เพิม่พนูการเกษตร อ.เพิม่พนูการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 35/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
81 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 287,000               287,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 5 ก.พ. 64
82 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 287,000               287,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 25/2564 ลว. 5 ก.พ. 64
83 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 246,000               246,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 28/2564 ลว. 5 ก.พ. 64
84 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 205,000               205,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 26/2564 ลว. 5 ก.พ. 64
85 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 205,000               205,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 27/2564 ลว. 5 ก.พ. 64
86 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 11,520                 11,520.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สมพร จนัทะคุณ น.ส.สมพร จนัทะคุณ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
87 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,640                   8,640.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สมพร จนัทะคุณ น.ส.สมพร จนัทะคุณ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
88 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,640                   8,640.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สมพร จนัทะคุณ น.ส.สมพร จนัทะคุณ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
89 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 11,520                 11,520.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สมพร จนัทะคุณ น.ส.สมพร จนัทะคุณ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
90 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,640                   8,640.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประสิทธ์ิ กลมพัว้ น.ส.ประสิทธ์ิ กลมพัว้ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
91 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 18,720                 18,720.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ประสิทธ์ิ กลมพัว้ น.ส.ประสิทธ์ิ กลมพัว้ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
92 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 87,600                 87,600.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
93 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 58,400                 58,400.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
94 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 58,400                 58,400.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
95 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 221,920               221,920.00  เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 9/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
96 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 262,800               262,800.00  เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
97 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 8,064                   8,064.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กญัชพร หสักลุ น.ส.กญัชพร หสักลุ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
98 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 11,520                 11,520.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กญัชพร หสักลุ น.ส.กญัชพร หสักลุ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64
99 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 5,760                   5,760.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กญัชพร หสักลุ น.ส.กญัชพร หสักลุ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

100 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 11,520                 11,520.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กญัชพร หสักลุ น.ส.กญัชพร หสักลุ ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 20 ม.ค. 64
101 จา้งเหมาปฏิบติังานบ ารุงแหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุไม้ 266,248               266,248.00  เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ เทพอนิทร์ นายสายันต์ เทพอนิทร์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 13 ม.ค. 64
102 จา้งเหมาปฏิบติังานบ ารุงปา่ใช้สอย 7,218                   7,218.00      เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ สีชมพู นายพงษ์ศักด์ิ สีชมพู ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 23 ก.พ. 64
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103 ค่าวัสดุการเกษตร 211,800               211,800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
104 ค่าวัสดุการเกษตร 50,848                 50,848.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
105 ค่าวัสดุการเกษตร 32,460                 32,460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
106 ค่าวัสดุการเกษตร 32,460                 32,460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
107 ค่าวัสดุการเกษตร 18,390                 18,390.00    เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
108 ค่าวัสดุการเกษตร 19,368                 19,368.00    เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
109 ค่าวัสดุการเกษตร 19,368                 19,368.00    เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
110 ค่าวัสดุการเกษตร 21,640                 21,640.00    เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
111 ค่าวัสดุการเกษตร 21,640                 21,640.00    เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
112 ค่าวัสดุการเกษตร 26,400                 26,400.00    เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
113 ค่าวัสดุการเกษตร 410,000               410,000.00  เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
114 ค่าวัสดุการเกษตร 461,250               461,250.00  เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
115 ค่าวัสดุการเกษตร 307,500               307,500.00  เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
116 ค่าวัสดุการเกษตร 84,000                 84,000.00    เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
117 ค่าวัสดุการเกษตร 84,000                 84,000.00    เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
118 ค่าวัสดุการเกษตร 21,640                 21,640.00    เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
119 ค่าวัสดุการเกษตร 29,318                 29,318.00    เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
120 ค่าวัสดุการเกษตร 410,000               410,000.00  เฉพาะเจาะจง กสินทร์การเกษตร กสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
121 ค่าวัสดุการเกษตร 32,452                 32,452.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพนาการเกษตร ร้านเพชรพนาการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
122 จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 5,030                   5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.การะเกตุ นนทะโคตร น.ส.การะเกตุ นนทะโคตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 11 ก.พ. 64
123 จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 5,030                   5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.การะเกตุ นนทะโคตร น.ส.การะเกตุ นนทะโคตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 11 ก.พ. 64
124 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 205,000               205,000.00  เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ กนัยาประสิทธ์ิ นายรุ่งโรจน์ กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 9/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
125 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 246,000               246,000.00  เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ กนัยาประสิทธ์ิ นายรุ่งโรจน์ กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
126 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 246,000               246,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
127 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 287,000               287,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ นายวันทา กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
128 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 287,000               287,000.00  เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ กนัยาประสิทธ์ิ นายรุ่งโรจน์ กนัยาประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
129 ค่าวัสดุการเกษตร 268,750               268,750.00  เฉพาะเจาะจง อ.เพิม่พนูการเกษตร อ.เพิม่พนูการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 81/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
130 ค่าวัสดุการเกษตร 440,750               440,750.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
131 ค่าวัสดุการเกษตร 315,000               315,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
132 ค่าวัสดุการเกษตร 197,500               197,500.00  เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
133 ค่าวัสดุการเกษตร 232,500               232,500.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพฒันาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2564 ลว. 16 เม.ย. 64
134 ค่าวัสดุการเกษตร 280,000               280,000.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพฒันาไพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพฒันาไพร ราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2564 ลว. 16 เม.ย. 64
135 ค่าวัสดุการเกษตร 280,000               280,000.00  เฉพาะเจาะจง นายช านาญ สาระสิน นายช านาญ สาระสิน ราคาต่ าสุด เลขที่ 19/2564 ลว. 16 เม.ย. 64
136 ค่าวัสดุการเกษตร 232,500               232,500.00  เฉพาะเจาะจง อ.เพิม่พนูการเกษตร อ.เพิม่พนูการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2564 ลว. 16 เม.ย. 64
137 ค่าวัสดุการเกษตร 197,500               197,500.00  เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
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138 ค่าวัสดุการเกษตร 315,000               315,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
139 ค่าวัสดุการเกษตร 21,748                 21,748.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 3 ก.พ. 64
140 จา้งเหมาปฏิบติังานจดัท าแนวกนัไฟ 5,030                   5,030.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.การะเกตุ นนทะโคตร น.ส.การะเกตุ นนทะโคตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
141 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 164,000               164,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
142 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 280,440               280,440.00  เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
143 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 246,000               246,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
144 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 110,700               110,700.00  เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 9/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
145 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 123,000               123,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุรพล โม้อว้น นายสุรพล โม้อว้น ราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
146 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 229,600               229,600.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุวดี แตงดารา น.ส.ยุวดี แตงดารา ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 25 ม.ค. 64
147 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 139,400               139,400.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 10 ก.พ. 64
148 จา้งเหมาปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 105,000               105,000.00  เฉพาะเจาะจง นายครีมพนิิตย์ คงสวัสด์ิ นายครีมพนิิตย์ คงสวัสด์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 101/2564 ลว. 24 ก.พ. 64
149 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 287,000               287,000.00  เฉพาะเจาะจง นางจนัทา คงทอง นางจนัทา คงทอง ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 26 ม.ค. 64
150 ค่าวัสดุการเกษตร 43,280                 43,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
151 ค่าวัสดุการเกษตร 64,920                 64,920.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
152 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 18,400                 18,400.00    เฉพาะเจาะจง นายพศิน กล่ินผกา นายพศิน กล่ินผกา ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 8 เม.ย. 64
153 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 193,600               193,600.00  เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน ค าเครือจนัทร์ นางแสงเดือน ค าเครือจนัทร์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 17/2564 ลว. 1 เม.ย. 64
154 ค่าวัสดุการเกษตร 32,460                 32,460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
155 ค่าวัสดุการเกษตร 10,820                 10,820.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
156 ค่าวัสดุการเกษตร 27,050                 27,050.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
157 ค่าวัสดุการเกษตร 34,000                 34,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกสินทร์การเกษตร ร้านกสินทร์การเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
158 จา้งเหมาปฏิบติังานปลูกปา่ทั่วไป 354,400               354,400.00  เฉพาะเจาะจง นายกนัต์ดนัย บญุสอน นายกนัต์ดนัย บญุสอน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
159 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 149,600               149,600.00  เฉพาะเจาะจง นายชุมพล บาดาล นายชุมพล บาดาล ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
160 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 145,200               145,200.00  เฉพาะเจาะจง นายชุมพล บาดาล นายชุมพล บาดาล ราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2564 ลว. 9 เม.ย. 64
161 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 13,536                 13,536.00    เฉพาะเจาะจง นายชุมพล บาดาล นายชุมพล บาดาล ราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2564 ลว. 9 เม.ย. 64
162 จา้งเหมาปฏิบติังานปลูกปา่ทั่วไป 398,700               398,700.00  เฉพาะเจาะจง นายกจิ อน้โชค นายกจิ อน้โชค ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
163 จา้งเหมาปฏิบติังานปลูกปา่ทั่วไป 354,400               354,400.00  เฉพาะเจาะจง นายกนัต์ดนัย บญุสอน นายกนัต์ดนัย บญุสอน ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
164 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 12,960                 12,960.00    เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน ค าเครือจนัทร์ นางแสงเดือน ค าเครือจนัทร์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2564 ลว. 2 เม.ย. 64
165 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 101,210               101,210.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 1 เม.ย. 64
166 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 18,400                 18,400.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
167 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 126,040               126,040.00  เฉพาะเจาะจง นายวัชระ มณีพนัธ์ นายวัชระ มณีพนัธ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 18/2564 ลว. 1 เม.ย. 64
168 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 149,600               149,600.00  เฉพาะเจาะจง นายวัชระ มณีพนัธ์ นายวัชระ มณีพนัธ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 1 เม.ย. 64
169 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 24,797                 24,797.00    เฉพาะเจาะจง นายวัชระ มณีพนัธ์ นายวัชระ มณีพนัธ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2564 ลว. 7 เม.ย. 64
170 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 19,296                 19,296.00    เฉพาะเจาะจง นายวัชระ มณีพนัธ์ นายวัชระ มณีพนัธ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 33/2564 ลว. 1 เม.ย. 64
171 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 96,800                 96,800.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 1 เม.ย. 64
172 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 155,006               155,006.00  เฉพาะเจาะจง นายวัชระ มณีพนัธ์ นายวัชระ มณีพนัธ์ ราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2564 ลว. 1 เม.ย. 64



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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

173 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 91,180                 91,180.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม น.ส.กนกวรรณ รุจะโคม ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 1 เม.ย. 64
174 ค่าวัสดุการเกษตร 10,820                 10,820.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 22 เม.ย. 64
175 ค่าวัสดุการเกษตร 410,000               410,000.00  เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
176 ค่าวัสดุการเกษตร 30,295                 30,295.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
177 ค่าวัสดุการเกษตร 18,285                 18,285.00    เฉพาะเจาะจง เดชเจริญลาภการเกษตร เดชเจริญลาภการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 19 เม.ย. 64
178 ค่าวัสดุการเกษตร 447,180               447,180.00  เฉพาะเจาะจง นายทองเขียน บญุสายัง นายทองเขียน บญุสายัง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 20 เม.ย. 64
179 ค่าวัสดุการเกษตร 167,820               167,820.00  เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 20 เม.ย. 64
180 ค่าวัสดุการเกษตร 181,800               181,800.00  เฉพาะเจาะจง วัชระการเกษตร วัชระการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 20 เม.ย. 64
181 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 13,536                 13,536.00    เฉพาะเจาะจง นายชุมพล บาดาล นายชุมพล บาดาล ราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2564 ลว. 9 เม.ย. 64
182 จา้งเหมาปฏิบติังานกจิกรรมบ ารุงปา่ 145,200               145,200.00  เฉพาะเจาะจง นายชุมพล บาดาล นายชุมพล บาดาล ราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2564 ลว. 9 เม.ย. 64
183 ค่าวัสดุการเกษตร 42,750                 42,750.00    เฉพาะเจาะจง อ.เพิม่พนูการเกษตร อ.เพิม่พนูการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2564 ลว. 7 เม.ย. 64
184 ค่าวัสดุการเกษตร 244,975               244,975.00  เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 20 เม.ย. 64
185 ค่าวัสดุการเกษตร 403,200               403,200.00  เฉพาะเจาะจง นางจ าปา แสนประสิทธ์ิ นางจ าปา แสนประสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 20 เม.ย. 64
186 ค่าวัสดุการเกษตร 484,445               484,445.00  เฉพาะเจาะจง นายทองเขียน บญุสายัง นายทองเขียน บญุสายัง ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 20 เม.ย. 64
187 ค่าวัสดุการเกษตร 10,816                 10,816.00    เฉพาะเจาะจง อ.เพิม่พนูการเกษตร อ.เพิม่พนูการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 เม.ย. 64
188 ค่าวัสดุการเกษตร 10,816                 10,816.00    เฉพาะเจาะจง อ.เพิม่พนูการเกษตร อ.เพิม่พนูการเกษตร ราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2564 ลว. 7 เม.ย. 64
189 ค่าวัสดุส านักงาน 40,000                 40,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พพี ีเวิร์คเมท กรุ๊ป หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พพี ีเวิร์คเมท กรุ๊ป ราคาต่ าสุด เลขที่ 115/2564 ลว. 7 เม.ย. 64
190 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 9,200                   9,200.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา นวนวิใจ น.ส.โสภา นวนวิใจ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
191 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 13,800                 13,800.00    เฉพาะเจาะจง นายส าเริง ทัดเที่ยง นายส าเริง ทัดเที่ยง ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
192 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 9,200                   9,200.00      เฉพาะเจาะจง นายส าเริง ทัดเที่ยง นายส าเริง ทัดเที่ยง ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
193 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 11,520                 11,520.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา นวนวิใจ น.ส.โสภา นวนวิใจ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
194 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 11,520                 11,520.00    เฉพาะเจาะจง นายส าเริง ทัดเที่ยง นายส าเริง ทัดเที่ยง ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
195 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 2-6 10,080                 10,080.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา นวนวิใจ น.ส.โสภา นวนวิใจ ราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2564 ลว. 15 ม.ค. 64
196 จา้งเหมาปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 28,800                 28,800.00    เฉพาะเจาะจง นายจ ารัส ออ่นบญุ นายจ ารัส ออ่นบญุ ราคาต่ าสุด เลขที่ 17/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
197 จา้งเหมาปฏิบติังานเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 5,420                   5,420.00      เฉพาะเจาะจง นายจ ารัส ออ่นบญุ นายจ ารัส ออ่นบญุ ราคาต่ าสุด เลขที่ 15/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
198 จา้งเหมาบ ารุงรักษาปา่ที่ 7-10 38,180                 38,180.00    เฉพาะเจาะจง นายจ ารัส ออ่นบญุ นายจ ารัส ออ่นบญุ ราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2564 ลว. 24 มี.ค. 64


