


วันที่ เลขที่
1 1-6798-00245-52-1 นางสาวจุธามาส เพ็งแจ่ม จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ

ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน
นกัวิทยาศาสตร์

89,032.00 3 ต.ค. 65 กว. 1/2566 1

2 1-8699-00235-11-9 นางสาวเขมกิา นพมติร จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน
เจ้าพนกังานเคร่ืองคอมพิวเตอร์

65,806.00 12 ต.ค. 65 กว. 2/2566 1

3 1-7699-00233-74-5 นางสาวธนาภรณ์ อบุลภาพ จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน
เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

89,032.00 19 ต.ค. 65 กว. 12/2566 1

4 1-7699-00358-93-9 นางสาววิลัดดา เรือนทอง จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
เจ้าหนา้ที่วิเคราะหน์โยบาย
และแผน

89,032.00 19 ต.ค. 65 กว. 13/2566 1

5 	1-7699-00417-95-1 นางสาวพิมพ์ผกา สระส าราญ จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
เจ้าหนา้ที่วิเคราะหน์โยบาย
และแผน

89,032.00 19 ต.ค. 65 กว. 14/2566 1

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน 

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ไดร้ับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที่   1  (เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2565  ถึง เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 )

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ล าดบั
 (1)

เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน 

(2)
ชือ่ผู้ประกอบ (3) รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง (4)

จ านวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจา้ง (5)



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน 

(7)

ล าดบั
 (1)

เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน 

(2)
ชือ่ผู้ประกอบ (3) รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง (4)

จ านวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจา้ง (5)

6 1-7302-00234-27-9 นางสาวกญัญามาศ นาคช านาญ จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
เจ้าหนา้ที่วิเคราะหน์โยบาย
และแผน

89,032.00 19 ต.ค. 65 กว. 15/2566 1

7 	1-5299-00651-78-6 นางสาวสุภา  เขียวโทเครือ จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
นกัวิทยาศาสตร์

89,032.00 19 ต.ค. 65 กว. 16/2566 1

8 1-6199-00251-03-5 นางสาวพัชรี  ค าภา จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
นกัวิทยาศาสตร์

89,032.00 11 ต.ค. 64 กว. 17/2566 1

9 	1-7798-00158-77-6 นางสาวปญัจพร  อรรถรัฐ จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
นกัวิทยาศาสตร์

89,032.00 19 ต.ค. 65 กว. 18/2566 1

10 1-7706-00162-02-0 นายวิสุทธิ์  ยิม้นอ้ย จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

89,032.00 19 ต.ค. 65 กว. 19/2566 1

11 3-7706 -00733-61-9 นายเขมชาติ กมิเฮ๊ียะ จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน
นายช่างทั่วไป

30,000.00 19 ต.ค. 65 กว. 20/2566 1

12 1-7798-00108-48-5 นายพรศักด์ิ เกสร จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน
คนสวน

53,419.00 19 ต.ค. 65 กว. 21/2566 1



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน 

(7)

ล าดบั
 (1)

เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน 

(2)
ชือ่ผู้ประกอบ (3) รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง (4)

จ านวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจา้ง (5)

13 	3-3405-00069-43-5 นางวันนา เปรมปรีด์ิ จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
พนกังานท าความสะอาด

53,419.00 19 ต.ค. 65 กว. 22/2566 1

14 3-7604-00116-95-1 นางสาวมจีันทร์  ทองดี จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
พนกังานท าความสะอาด

53,419.00 19 ต.ค. 65 กว. 23/2566 1

15 	3-7604-00117-23-0 นางสาวยุพยงค์ หอมแมน้ จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
พนกังานท าความสะอาด

53,419.00 19 ต.ค. 65 กว. 24/2566 1

16 1-7605-00145-13-1 นายกติติพันธ์  พุ่มล าดวน จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
พนกังานขับรถยนต์

72,175.00 19 ต.ค. 65 กว. 1/2566 1

17 1-7698-00066-63-4 นายสรวิศ จันทร์นาค จ้างเหมาเอกชนด าเนนิงานของ
ส่วนราชการ ใหบ้ริการงาน 
พนกังานขับรถยนต์

72,175.00 19 ต.ค. 65 กว. 2/2566 1

18 3-1702-00343-59-2 น ้ำด่ืมชะเอม
โดยนำยจะเด็จ ชะเอม

ค่ำน ้ำด่ืม ประจ้ำเดือนตุลำคม 2565 1,000.00           19 ต.ค. 65 เล่มที่ 1 เลขที่ 010 1

19 077 553 40000 51 บริษทั โชคสุขุม จ้ำกดั ค่ำน ้ำมนัเชื อเพลิงและหล่อล่ืนใหก้บัรถยนต์ทะเบยีน 2กค 4377 กทม.           1,880.00 21 ต.ค. 65 เลขที่ TIO000016510001417 1
20 0105555021215 บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 

(สาขาชะอ า)
869.00 25 ต.ค. 65 เลขที่ CHAIF22100078263 1

21 3-1020-01215-72-3 ร้านสงวนชัย 
โดยนายบญัชา วงส์พิเชษฐ

2,396.80 25 ต.ค. 65 เลขที่ SC002971 1

จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 
13 รายการ



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน 

(7)

ล าดบั
 (1)

เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน 

(2)
ชือ่ผู้ประกอบ (3) รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง (4)

จ านวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจา้ง (5)

22 769964001862 บริษทั เขำวังเมทัลชีท พียูโฟม แอนด์ รูฟฟิ่ง จ้ำกดั 470.80              25 ต.ค. 65 เลขที่ IV6510-0003 1

23 3-7798-00173-55-1 ร้านไมเ้ฟรม กรอบรูปหวัหนิ
โดยนายธีรวัชร พันธ์นาค

จัดซ้ือวัสดุส่ือประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 3 รายการ

2,950.00           1 พ.ย. 65 เล่มที่ 4 เลขที่ 3 1

24 077 553 40000 51 บริษทั โชคสุขุม จ้ำกดั ค่ำน ้ำมนัเชื อเพลิงและหล่อล่ืนใหก้บัรถยนต์ทะเบยีน ฮล9650 กทม.1,700.00           8 พ.ย. 65 เลขที่ TIO000016511000580 1
25 107544000043 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

จ ำกดั (มหำชน)
จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 
7 รายการ

1,257.42           8 พ.ย. 65 เลขที่ 286152 1

26 077 553 40000 51 บริษทั โชคสุขุม จ้ำกดั ค่ำน ้ำมนัเชื อเพลิงและหล่อล่ืนใหก้บัเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง           1,000.00 11 พ.ย. 65 เลขที่ TIO000016511000831 1
27 3 1702 00343 59 2 น ้ำด่ืมชะเอม

โดยนำยจะเด็จ ชะเอม
ค่ำน ้ำด่ืม ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2565 1,000.00           11 พ.ย. 65 เล่มที่ 65 เลขที่ 015 1

28 3 7798 00303 32 2 ร้ำนดินสอ โดยนำยสุนทร สุกสี จ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ            3,320.00 21 พ.ย. 65 เลขที่ IV0004274 1

29 1-6001-00390-28-8 ร้ำนยอดพลเภสัช
นำงสำวกฤษณำ อนิทร์แปน้

จัดซื อเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมอื            1,710.00 21 พ.ย. 65 เล่มที่ 003 เลขที่ 009 1

30 0775556000089 บริษทั แมก็ซ์มเีดีย หวัหนิ จ้ำกดั จ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการส่งความสุขปใีหม ่มอบใหเ้กษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ป ีพ .ศ. 25664,990.00           14 ธ.ค. 65 เลขที่ INV2022120064 1
31 077 553 40000 51 บริษทั โชคสุขุม จ้ำกดั ค่ำน ้ำมนัเชื อเพลิงและหล่อล่ืนใหก้บัรถยนต์ทะเบยีน 2กค4377 กทม.2,020.00           14 ธ.ค. 65 เลขที่ TIO000016512000931 1
32 3 1702 00343 59 2 น ้ำด่ืมชะเอม

โดยนำยจะเด็จ ชะเอม
ค่ำน ้ำด่ืม ประจ้ำเดือนธันวำคม 2565 1,000.00           14 ธ.ค. 65 เล่มที่ 66 เลขที่ 08 1

1,282,684.02    

จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 
13 รายการ


