
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00      8,700.00         8,700.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 2-6 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 2-6 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9241 ลว. 1 ส.ค. 65
2 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 3-4 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 3-4 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2824 ลว. 27 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 21,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 21,600 บำท
รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 4 คัน 2-4 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 4 คัน 2-4 ส.ค. 65

4 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 1-3 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 1-3 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2689 ลว. 19 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท
รถตู้ จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 2 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 2 ส.ค. 65

6 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 2-4 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 2-4 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2754 ลว. 22 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 1-3 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 1-3 ส.ค. 65

8 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,200.00      7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วัน 2 คัน 1-2 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วัน 2 คัน 1-2 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2786 ลว. 25 ก.ค. 65
9 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 2-5 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 2-5 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2788 ลว. 25 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 3-5 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 3-5 ส.ค. 65

11 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 3-6 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 3-6 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2762 ลว. 22 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.ค. 65

13
จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์
สวพส.56-1-13-01/48 จ ำนวน 1 รำยกำร

4,442.00      4,442.00         4,442.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,442 บำท บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,442 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00052 ลว. 19 ส.ค. 65

14
จ้ำงซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ
จ ำนวน 1 รำยกำร

4,390.00      4,390.00         4,390.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด (สำขำเชียงใหม่) 4,390 บำทบริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด (สำขำเชียงใหม่) 4,390 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00051 ลว. 19 ส.ค. 65

15 จ้ำงเหมำบิรกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 18-21 ก.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 18-21 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8175 ลว. 4 ก.ค. 65
16 จ้ำงเหมำบิรกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 19-22 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 19-22 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2486 ลว. 4 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 18-20 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 18-20 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 18-22 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 18-22 ก.ค. 65

19 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7706 ลว. 23 มิ.ย. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 18-22 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 18-22 ก.ค. 65

21 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2485 ลว. 4 ก.ค. 65
22 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 10,600.00    10,600.00       10,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 10,600 บำท 3 วัน 2 คัน 18-20 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 10,600 บำท 3 วัน 2 คัน 18-20 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2318 ลว. 27 มิ.ย. 65
23 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2551 ลว. 6 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 37,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 37,800 บำท
รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 7 คัน 22-24 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 7 คัน 22-24 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 10,400 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 10,400 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 6 วัน 1 คัน 2-7 ก.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 6 วัน 1 คัน 2-7 ก.ย. 65

26 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 6 ก.ย. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 6 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3132 ลว. 18 ส.ค. 65
27 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/10822 ลว. 29 ส.ค. 65
28 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3107 ลว. 11 ส.ค. 65
29 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3117 ลว. 11 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 22-25 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 22-25 ส.ค. 65

31 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2993 ลว. 5 ส.ค. 65
32 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3101 ลว. 11 ส.ค. 65
33 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3010 ลว. 8 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 สิงหำคม 2565

30
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

24
จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 37,800.00    37,800.00       37,800.00       เฉพำะเจำะจง

10,400.00       10,400.00       10,400.00    จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
25

เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สอบ)/588 ลว. 17 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/10935 ลว. 1 ก.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง

1,800.00         1,800.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
34

สวพส.(สพ)/7707 ลว. 23 มิ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง5,300.00         5,300.00         5,300.00      จ้ำงเหมำบิรกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
17

18
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00      8,700.00         

สวพส.(สผ)/897 ลว. 9 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/9384 ลว. 2 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง1,800.00         

5,300.00      5,300.00         5,300.00         

เฉพำะเจำะจง3,600.00         

8,700.00         เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8461 ลว. 8 ก.ค. 65

สวพส.(สพ)/8453 ลว. 8 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง8,700.00         

สวพส.(สพ)/9155 ลว. 27 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2755 ลว. 22 ก.ค. 65

สวพส.(สพ)/8875 ลว. 20 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2823 ลว. 27 ก.ค. 65

สวพส.(สว)/2424 ลว. 30 มิ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ3,600.00         3,600.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
12

10
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         

8,700.00         8,700.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
20

5,300.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
7

5
จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 1,800.00      

5,300.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง5,300.00         5,300.00         

21,600.00    จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร
3

1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง21,600.00       21,600.00       



รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 24 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 24 ส.ค. 65
35 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สออ)/484 ลว. 16 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 6-9 ก.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 6-9 ก.ย. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65

39 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,200.00      7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วัน 2 คัน 24-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วัน 2 คัน 24-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9167 ลว. 27 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 2 คัน 23 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 2 คัน 23 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท
รถตู้ จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 24-25 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 24-25 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท
รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65

44 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3004 ลว. 8 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65

46 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3006 ลว. 8 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65

48 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 17 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 17 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2906 ลว. 3 ส.ค. 65
49 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9210 ลว. 27 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 16 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 16 ส.ค. 65

51 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 17-18 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 17-18 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9115 ลว. 26 ก.ค. 65
52 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3001 ลว. 8 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 ส.ค. 65

54 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 10-11 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 10-11 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สออ)/450 ลว. 4 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65

56 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 30 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 30 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2943 ลว. 4 ส.ค. 65
57 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3037 ลว. 9 ส.ค. 65
58 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 11 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 11 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9954 ลว. 11 ส.ค. 65
59 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 31 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 31 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/10437 ลว. 18 ส.ค. 65
60 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 23-24 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 23-24 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สอบ)/607 ลว. 19 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 23-24 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 23-24 ส.ค. 65

63 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3050 ลว. 10 ส.ค. 65
64 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 6-7 ก.ย. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 6-7 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3068 ลว. 10 ส.ค. 65
65 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.ย. 65 นำยัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9774 ลว. 11 ส.ค. 65
66 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/10587 ลว. 22 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 22-25 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 22-25 ส.ค. 65

68 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 23 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 23 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3002 ลว. 8 ส.ค. 65
69 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 22-24 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 22-24 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2869 ลว. 1 ส.ค. 65
70 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3104 ลว. 11 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำทจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
71

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      สวพส.(สพ)/9643 ลว. 9 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง5,300.00         5,300.00         

3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3011 ลว. 8 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/2890 ลว. 2 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/3049 ลว. 10 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง7,000.00         7,000.00         7,000.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
67

สวพส.(สพ)/9917 ลว. 11 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3064 ลว. 10 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/9107 ลว. 26 ก.ค. 65

สวพส.(สว)/3065 ลว. 10 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9171 ลว. 27 ก.ค. 65

สวพส.(สว)/2827 ลว. 27 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5,300.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
61

52
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      

53
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
55

5,300.00         

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3027 ลว. 9 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/9108 ลว. 26 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

1,800.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
50

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
43

45
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง

5,300.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง1,800.00         1,800.00         

45

47
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง5,400.00         

จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 7,200.00      

3,600.00      3,600.00         

7,200.00         

สวพส.(สว)/3112 ลว. 11 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/3005 ลว. 8 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5,400.00         5,400.00      จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร
42

สวพส.(สว)/3099 ลว. 11 ส.ค. 65

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9382 ลว. 2 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/9245 ลว. 1 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
41

40

7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจงจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

7,200.00         

3,600.00         เฉพำะเจำะจง

38

37

36
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      

เฉพำะเจำะจง7,000.00         7,000.00         7,000.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง

1,800.00         1,800.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
34

สวพส.(สพ)/9384 ลว. 2 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง1,800.00         



รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท
รถตู้ จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 23-24 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 23-24 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท
รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 24-26 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 24-26 ส.ค. 65

75 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 29-30 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 29-30 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3115 ลว. 11 ส.ค. 65
76 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9764 ลว. 11 ส.ค. 65
77 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 30 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 30 ส.ค. 65
78 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9813 ลว. 11 ส.ค. 65
79 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3069 ลว. 10 ส.ค. 65
80 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 10 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 10 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2942 ลว. 4 ส.ค. 65
81 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2863 ลว. 1 ส.ค. 65
82 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65
83 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2941 ลว. 4 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65

85 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2901 ลว. 3 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 14-15 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 14-15 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65

88 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9604 ลว. 8 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 9-10 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 9-10 ส.ค. 65

90 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9680 ลว. 20 ส.ค. 65
91 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00    20,000.00       20,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบัติ 20,000 บำท ร้ำนทรัพย์สมบัติ 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00003 ลว.3 ส.ค.65
92 จัดซ้ือวัสดุกำรกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 42,590.00    42,590.00       42,590.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 42,590 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 42,590 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0003 ลว.3 ส.ค.65
93 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 26,000.00    25,200.00       25,200.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 25,200 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 25,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0002 ลว.3 ส.ค.65
94 จัดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 54 กระสอบ 12,150.00    10,800.00       10,800.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 10,800 บำท บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 10,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00006 ลว.3 ส.ค.65 
95 จัดซ้ือกรรไกรตัดก่ิงจ ำนวน  7 อัน 4,445.00      4,270.00         4,270.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,270 บำท บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,270 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00007 ลว.3 ส.ค.65 
96 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 34,500.00    31,775.00       31,775.00       เฉพำะเจำะจง หสม.ญ.ญำณ 31,779 บำท หสม.ญ.ญำณ 31,779 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00028 ลว.11 ส.ค. 65
97 จัดซ้ือชุดทดสอบสำรเคมีตกค้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 4,800.00      4,800.00         4,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 4,800 บำท ร้ำนปำริชำติ 4,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00029 ลว.11 ส.ค. 65
98 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 23,600.00    22,022.00       22,022.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์  22,022 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์  22,022 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00030 ลว.11 ส.ค. 65
99 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 11,950.00    11,000.00       11,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,000 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0007 ลว.3 ส.ค. 65

100 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 2 รำยกำร 31,200.00    31,200.00       31,200.00       เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 31,200 บำท บจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 31,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0008 ลว.3 ส.ค. 65
101 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 69,325.00    69,325.00       69,325.00       เฉพำะเจำะจง บจก.สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) 69,325 บำท บจก.สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) 69,325 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0008 ลว.3 ส.ค. 65

19,548.00       19,548.00       เฉพำะเจำะจง บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 14,648 บำท บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 14,648 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0023 ลว.11 ส.ค. 65
4,900.00         4,900.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,900  บำท บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,900  บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0024 ลว.11 ส.ค. 65

19,548.00       19,548.00       เฉพำะเจำะจง บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 14,648 บำท บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 14,648 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0025 ลว.11 ส.ค. 65
4,900.00         4,900.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,900  บำท บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,900  บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0026 ลว.11 ส.ค. 65

104 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 95,400.00    88,401.00       88,401.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 88,401 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 88,401 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0027 ลว.15 ส.ค.65
105 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 30,000.00    30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 30,000 บำทสหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00032 ลว.15 ส.ค.65
106 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 2 รำยกำร 7,670.00      7,670.00         7,670.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 7,670 บำท ร้ำนบุญชัย 7,670 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00033 ลว.15 ส.ค.65
107 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,100.00    3,180.00         3,180.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 3,180 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 3,180 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00035 ลว.15 ส.ค.65
108 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,100.00    10,450.00       10,450.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 10,450 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 10,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00036 ลว.15 ส.ค.65
109 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 199,850.00  199,500.00     199,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.กำรเกษตร 199,500 บำท ร้ำน ป.กำรเกษตร 199,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00037 ลว.15 ส.ค.65
110 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 18,700.00    2,880.00         2,880.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,880 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,880 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00038 ลว.15 ส.ค.65
111 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 18,700.00    15,550.00       15,550.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 15,550 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 15,550 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00039 ลว.15 ส.ค.65
112 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00    30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด 30,000 บำท บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00031 ลว.15 ส.ค.65
113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 82,290.00    82,290.00       82,290.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 82,290 บำทสหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 82,290 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00045 ลว.18 ส.ค.65
114 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,400.00      5,400.00         5,400.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 5,400 บำท บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 5,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00044 ลว.18 ส.ค.65

จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร (สนับสนุนบ่อ
เกลือ)

102

103
25,000.00    

25,000.00    จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร (สนับสนุนปำง
ยำง)

89

เฉพำะเจำะจง1,800.00         1,800.00         1,800.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2856 ลว. 1 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/3022 ลว. 9 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2661 ลว. 18 ก.ค. 65

สวพส.(สพ)/9102 ลว. 26 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง7,200.00         7,200.00         7,200.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

5,300.00         5,300.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
84

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3067 ลว. 10 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/2905 ลว. 3 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง

87
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

เฉพำะเจำะจง5,400.00         5,400.00         5,400.00      จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร

74
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง5,300.00         5,300.00         5,300.00      

86
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         

5,300.00         

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/10037 ลว. 11 ส.ค. 65

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9908 ลว. 11 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/10033 ลว. 11 ส.ค. 65จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร

จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
71

72

73

7,200.00      7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      สวพส.(สพ)/9643 ลว. 9 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



115 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 49,130.00    44,815.00       44,815.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 44,815 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 44,815 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00046 ลว.18 ส.ค.65
116 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 99,600.00    51,980.00       51,980.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 51,980 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 51,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00047 ลว.18 ส.ค.65
117 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 99,600.00    18,450.00       18,450.00       เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร จ ำกัด 18,450 บำท บ.วิสและบุตร จ ำกัด 18,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00048 ลว.18 ส.ค.65
118 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 99,600.00    28,200.00       28,200.00       เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 28,200 บำท บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 28,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00049 ลว.18 ส.ค.65
119 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 45,750.00    43,870.00       43,870.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 43,870 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 43,870 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00025 ลว.11 ส.ค.65
120 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 38,680.00    38,117.00       38,117.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์  38,117 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์  38,117 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00050 ลว.18 ส.ค.65
121 จัดซ้ือกล่องพลำสติก ขนำด 42 ลิตร 39,000.00    38,700.00       38,700.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มะนำพำนิช 38,700 บำท หจก.เชียงใหม่มะนำพำนิช 38,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00026 ลว.11 ส.ค.65
122 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 31,980.00    31,980.00       31,980.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 31,980 บำทสหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 31,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00056 ลว.19 ส.ค.65
123 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 37,840.00    37,840.00       37,840.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอมก๋อยกำรเกษตร 37,840 บำท ร้ำนอมก๋อยกำรเกษตร 37,840 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00057 ลว.19 ส.ค.65
124 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 45,790.00    45,790.00       45,790.00       เฉพำะเจำะจง นำงแสงเดือน เมืองซ่ือ 45,790 บำท นำงแสงเดือน เมืองซ่ือ 45,790 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00058 ลว.19 ส.ค.65
125 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 37,360.00    37,360.00       37,360.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 37,360 บำท หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 37,360 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00059 ลว.19 ส.ค.65

126
จัดซ้ือน้ ำยำวิเครำะห์สำรตกค้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 13,200.00    13,200.00       13,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 13,200 บำท ร้ำนปำริชำติ 13,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00060 ลว.19 ส.ค.65

127 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 86,900.00    86,900.00       86,900.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 86,900 บำทสหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 86,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00061 ลว.19 ส.ค.65
128 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 79,982.50    79,982.50       79,982.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองผำภูมิอุปกรณ์กำรเกษตร 79,982.50 บำท ร้ำนทองผำภูมิอุปกรณ์กำรเกษตร 79,982.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00073 ลว.25 ส.ค.65
129 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 103,200.00  103,200.00     103,200.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 103,200 บำทสหรกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 103,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00062 ลว.19 ส.ค.65
130 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,670.00    11,670.00       11,670.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 11,670 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 11,670 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0040 ลว.19 ส.ค.65
131 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร10,978.00    2,080.00         2,080.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มะนำพำนิช 2,080 บำท หจก.เชียงใหม่มะนำพำนิช 2,080 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00063 ลว.19 ส.ค.65
132 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร10,978.00    1,298.00         1,298.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1,298 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1,298 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00065 ลว.19 ส.ค.65
133 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,945.00    10,945.00       10,945.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 10,945 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 10,945 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0041 ลว.19 ส.ค.65
134 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร10,978.00    7,600.00         7,600.00         เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 7,600 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 7,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00064 ลว.19 ส.ค.65
135 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 101,700.00  99,570.00       99,570.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 99,570 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 99,570 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00083 ลว.29 ส.ค.65
136 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,000.00    13,250.00       13,250.00       เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 13,250 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 13,250 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00072 ลว.29 ส.ค.66
137 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 52,850.00    1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,800 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00087 ลว.29 ส.ค.67
138 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 9,280.00      9,070.00         9,070.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 9,080 บำท บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 9,080 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00082 ลว.29 ส.ค.68
139 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 52,850.00    10,035.00       10,035.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 10,035 บำท บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 10,035 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00086 ลว.29 ส.ค.69
140 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 52,850.00    31,520.00       31,520.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 31,520 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 31,520 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00085 ลว.29 ส.ค.70
141 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 52,850.00    2,900.00         2,900.00         เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 2,900 บำท บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 2,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00084 ลว.29 ส.ค.71
142 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00    9,500.00         9,500.00         เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 9,500 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 9,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00080 ลว.29 ส.ค.72
143 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 93,000.00    93,000.00       93,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.คอมโพสท์ ยูอิ จ ำกัด 93,000 บำท บ.คอมโพสท์ ยูอิ จ ำกัด 93,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00079 ลว.29 ส.ค.73
144 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 41,550.00    38,120.00       38,120.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 38,120 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 38,120 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00081 ลว.29 ส.ค.74
145 จัดซ้ือถังขยะ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00    15,000.00       15,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 15,000บำท ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 15,000บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0055 ลว. 24 ส.ค. 65

2,740.00         2,740.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,740บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,740บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0075 ลว. 29 ส.ค. 65
1,245.00         1,245.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,245 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,245 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0076 ลว. 29 ส.ค. 65

11,040.00       11,040.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,040 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,040 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0077 ลว. 29 ส.ค. 65
4,800.00         4,800.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 4,800 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 4,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0078 ลว. 29 ส.ค. 65

18,450.00       18,450.00       เฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร 18,450 บำท บจก.วิสและบุตร 18,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0074 ลว. 29 ส.ค. 65
50,819.00       50,819.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกสซ่ีแลนด์ 50,819 บำท บจก.แกสซ่ีแลนด์ 50,819 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0073 ลว. 29 ส.ค. 65
11,070.00       11,070.00       เฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร 11,070 บำท บจก.วิสและบุตร 11,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0046 ลว. 19 ส.ค. 65
60,186.00       60,186.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกสซ่ีแลนด์ 60,186 บำท บจก.แกสซ่ีแลนด์ 60,186 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0045 ลว. 19 ส.ค. 65
40,136.00       40,136.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกสซ่ีแลนด์ 15,767 บำท บจก.แกสซ่ีแลนด์ 15,767 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0047 ลว.19 ส.ค. 65
24,369.00       24,369.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์ 24,369 บำท บจก.แฮนด์โกรว์ 24,369 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0048 ลว.19 ส.ค. 65

150 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 2 รำยกำร 16,000.00    16,000.00       16,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 16,000 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 16,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00099 ลว.19 ส.ค. 65
151 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 38,680.00    38,117.00       38,117.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกสซ่ีแลนด์ 38,117 บำท บจก.แกสซ่ีแลนด์ 38,117บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00050 ลว.18 ส.ค. 65
152 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 9,980.00      9,972.00         9,972.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์ 9,972 บำท บจก.แฮนด์โกรว์ 9,972 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00102 ลว.29 ส.ค. 65
153 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์และสำรทดแทน จ ำนวน 12 รำยกำร 24,500.00    24,500.00       24,500.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,500 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00098 ลว.29 ส.ค. 65
154 จัดซ้ือลวดต่ำข่ำย จ ำนวน 34 ม้วน 22,100.00    21,760.00       21,760.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 21,760 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 21,760 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0064 ลว.29 ส.ค. 65
155 จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ควำมร้อน 8 ม้วน       2,000.00          2,000.00          2,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำง 2,000 บำท บจก.ชิชำง 2,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00100 ลว.29 ส.ค. 65
156 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 2 รำยกำร 75,625.00    75,625.00       75,625.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 75,625 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 75,625 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0067 ลว.29 ส.ค. 65
157 จัดซ้ือไหมทอ จ ำนวน 200 ม้วน 10,000.00    10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวเมธำวี  แซ่ย้ัง 10,000 บำท นำงสำวเมธำวี  แซ่ย้ัง 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00101 ลว. 29 ส.ค. 65
158 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 10,228.00    10,228.00       10,228.00       เฉพำะเจำะจง บจก.สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) 10,228 บำท บจก.สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) 10,228 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0068 ลว. 29 ส.ค. 65

159
จ้ำงตรวจวิเครำะห์หำเช้ือโรคร้ำยแรงในผลผลิตจำก
โรงคัดบรรจุสินค้ำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน GMP

  197,415.00      197,415.00      197,415.00 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 197,415 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 197,415 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00001 ลว. 2 สค.65

149
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 45,600.00    

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 20,000.00    

146

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 73,100.00    

71,500.00    

148

147



160
จ้ำงเหมำผลิตส่ือ   150,000.00      150,000.00      150,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 150,000 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 150,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00002 ลว. 2 สค.65

161
จ้ำงตรวจวิเครำะห์ปริมำณ THC และ CBD   180,000.00      180,000.00      180,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 180,000 บ. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 180,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0002 ลว.2 สค.65

162
จ้ำงท ำโรลอัพ จ ำนวน 1 รำยกำร       1,980.00          1,980.00          1,980.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 1,980 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 1,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6507-00066 ลว.27 กค.65

163
จ้ำงรวบรวมและท ำลำยภำชนะบรรจุสำรเคมีท่ีใช้แล้ว
อย่ำงถูกวิธี จ ำนวน ๑ โครงกำร

  126,394.82      126,394.82      126,394.82 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท บริหำรและพัฒนำเพ่ือกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ำกัด (มหำชน)
126,394.82 บ.

บริษัท บริหำรและพัฒนำเพ่ือกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ำกัด (มหำชน)
126,394.82 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6507-00067 ลว.27 กค.65

164
จ้ำงตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำท่ีใช้ในโรงคัดบรรจุ
สินค้ำเกษตร (มำตรฐำนน้ ำด่ืม)

      8,667.00          8,667.00          8,667.00 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,667 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,667 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00008 ลว.4 สค.65

165
จ้ำงผลิตส่ือกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์
เรียนรู้ของศูนย์ฯ หนองเขียว จ ำนวน 1 รำยกำร

    17,550.00        17,550.00        17,550.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 17,550 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 17,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0009 ลว.4 สค.65

167
จ้ำงผลิตส่ือวีดิทัศน์ จ ำนวน ๑ โครงกำร   160,000.00      160,000.00      160,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 160,000 บ. แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 160,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0011 ลว.4 สค.65

168
จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 5 ตัวอย่ำง 8 
รำยกำร

      7,350.00          7,350.00          7,350.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
7,350 บ.

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
7,350 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0004 ลว.4 สค.65

169 จ้ำงวิเครำะห์วัสดุปลูก จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง 11 
รำยกำร

    16,200.00        16,200.00        16,200.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
16,200 บ.

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์  16,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0005 ลว.4 สค.65

170 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 5 ตัวอย่ำง 11 
รำยกำร

      8,350.00          8,350.00          8,350.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
8,350 บ.

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 8,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0006 ลว.4 สค.65

171
จ้ำงออกแบบและจัดท ำส่ือโปสเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร     56,175.00        56,175.00        56,175.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอ็น อัพ ชอป เดคอร์ 56,175 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอ็น อัพ ชอป เดคอร์ 56,175 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0007 ลว.4 สค.65

172

จ้ำงท ำวีดิทัศน์ถ่ำยทอดผลส ำเร็จของโครงกำรหลวง
ภำยใต้
หัวข้อ “เปิดประตูสู่โลกโครงกำรหลวง” จ ำนวน 3 
ตอน

  300,000.00      300,000.00      300,000.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำยศิวัช เดชำรัตน์ 300,000 บ. นำยศิวัช เดชำรัตน์ 300,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงท ำของเลขท่ี 21/2565 
ลว.2 สค.65

173

จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกรและ
จัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ใน
พ้ืนท่ี
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงวำวี 

  115,600.00      115,600.00      115,600.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 115,600 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 115,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0029 ลว.15 สค.65

174 จ้ำงท ำโปสเตอร์ไวนิล ป้ำยเตือนต่ำงๆ ส ำหรับแปลงปลูก จ ำนวน 1 รำยกำร 10,800.00    10,800.00       10,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 10,800 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00024 ลว.11 สค.65

175
จ้ำงตรวจวิเครำะห์หำเช้ือโรคร้ำยแรงในผลผลิตจำก
โรงคัดบรรจุสินค้ำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน GMP

  141,710.80      141,710.80      141,710.80 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 141,710.80 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 141,710.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00041 ลว.15 สค.65

176
จ้ำงผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
จ ำนวน 6 รำยกำร

    55,286.90        55,286.90        55,286.90 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 55,286.90 บ. บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 55,286.90 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00042 ลว.15 สค.65

177

รับจ้ำงเหมำออกแบบเวทีจัดแสดงแฟช่ันโชว์ จัดแสดง
งำนแฟช่ันโชว์ เคร่ืองเสียง ระบบเสียง และระบบไฟ
เวที ในงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
"ศิลปหัตถกรรมพ้ืนท่ีสูง...กัญชงของแม่" จ ำนวน 1 
โครงกำร

  404,375.00      404,375.00      404,375.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ซุปเปอร์ ครีเอท 404,375 บ. ซุปเปอร์ ครีเอท 404,375 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงท ำของเลขท่ี 22/2565 
ลว.18 สค.65

178
จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนเกษตรกร     50,000.00        50,000.00        50,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
นำยธันวำ เวียงแม้นเมฆ 50,000 บ. นำยธันวำ เวียงแม้นเมฆ 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00067 ลว.22 สค.65

179

จ้ำงเหมำด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลขอบเขตท่ีดินรำย
แปลง และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร พ้ืนท่ี
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงเพ่ือ
แก้ปัญหำพ้ืนท่ีเฉพำะบ้ำนแม่แฮหลวง

    55,640.00        55,640.00        55,640.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 55,640 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 55,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0036 ลว.18 สค.65

     125,190.00     125,190.00  125,190.00จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร
หลวงวำวี

166

APO6508-0010 ลว.4 สค.65ไม่เกินวงเงินงบประมำณห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 125,190 บ.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 125,190 บ.เฉพำะเจำะจ
ง



180

จ้ำงส ำรวจข้อมูลขอบเขตท่ีดินรำยแปลง และกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินรำยแปลงของเกษตรกร โครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงปำงหินฝน บ้ำนเฮำะ

    91,360.00        91,360.00        91,360.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำยพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ 91,360 บ. นำยพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ 91,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0082 ลว.29 สค.65

181

จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียน ข้อมูลรำยแปลงท่ีดินของ
เกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร
หลวงพบพระ

    96,160.00        96,160.00        96,160.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำยภำณุพงศ์  เข่ือนค ำ 96,160 บ. นำยภำณุพงศ์  เข่ือนค ำ 96,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0083 ลว.29 สค.65

182
จ้ำงถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร     11,825.00        11,825.00        11,825.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 11,825 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 11,825 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00075 ลว.25 สค.65

183
จ้ำงถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร     49,966.00        49,966.00        49,966.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 49,966 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 49,966 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00076 ลว.25 สค.65

184
จ้ำงผลิตส่ือวีดีทัศน์ จ ำนวน 1 รำยกำร     30,000.00        30,000.00        30,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 30,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00078 ลว.25 สค.65

185
จ้ำงผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์หูห้ิว จ ำนวน 1 รำยกำร       4,200.00          4,200.00          4,200.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 4,200 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 4,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00093 ลว.26 สค.65

186

จ้ำงเหมำส ำรวจจัดท ำทะเบียน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกร 
และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ

    74,740.00        74,740.00        74,740.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 74,740 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 74,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00094 ลว.26 สค.65

187
จ้ำงตรวจวิเครำะห์ธำตุไนโตรเจนในปุ๋ยมูลสัตว์       9,549.75          9,549.75          9,549.75 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 9,549.75 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 9,549.75 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00095 ลว.26 สค.65

188
จ้ำงออกแบบและจัดท ำโรลอัพ จ ำนวน 1 รำยกำร     21,721.00        21,721.00        21,721.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 21,721 บ. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 21,721 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00077 ลว.25 สค.65

189
จ้ำงติดฟิล์มรถยนต์       4,815.00          4,815.00          4,815.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชุนศิลป์ 4,815 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชุนศิลป์ 4,815 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00111 ลว.30 สค.65

190
จ้ำงพิมพ์เล่มสรุปผลกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร

    22,300.00        22,300.00        22,300.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์ 22,300 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์ 22,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00111 ลว.30 สค.65

191

จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกร 
และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
รำยแปลง
ของเกษตรกร โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร
หลวงป่ำแป๋ บ้ำนแม่เลำ

  127,960.00      127,960.00      127,960.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำงสำวอรจิรำ  ใจสุข 127,960 บ. นำงสำวอรจิรำ  ใจสุข 127,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0059 ลว.25 สค.65

192
จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขต  104,000.00      104,000.00      104,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
นำยพัชรวัฒน์  พัชระรุ่งเกียรติ 104,000 บ. นำยพัชรวัฒน์  พัชระรุ่งเกียรติ 104,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0060 ลว.25 สค.65

193

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินรำยแปลงของเกษตรกร 
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงป่ำแป๋ 
บ้ำนผำเด็ง 
บ้ำนป่ำแป๋

194

จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกร 
และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
รำยแปลงของเกษตรกร โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงกำรหลวงป่ำแป๋ บ้ำนปำงลัน บ้ำนท่ำผำ

  104,000.00      104,000.00      104,000.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำงสุภำนิช แก้วลิน 104,000 บ. นำงสุภำนิช แก้วลิน 104,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0061 ลว.25 สค.65

195 จ้ำงผลิตส่ือโปสเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร     27,000.00        27,000.00        27,000.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 27,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0069 ลว.26 สค.65

196
จ้ำงผลิตหนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร     30,000.00        30,000.00        30,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 30,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0070 ลว.26 สค.65

197
จ้ำงผลิตส่ือ จ ำนวน 3 รำยกำร     12,975.00        12,975.00        12,975.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 12,975 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 12,975 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0071 ลว.26 สค.65

198
จ้ำงผลิตส่ือส่ิงพิมพ์กำรปลูกกระเทียมบนพ้ืนท่ีสูง 
จ ำนวน 4 รำยกำร

      9,576.50          9,576.50          9,576.50 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 9,576.50 บ. บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 9,576.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0072 ลว.26 สค.65



199
จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ข้ันบันไดแสดงแคลอร่ี จ ำนวน 1 
รำยกำร

      3,290.00          3,290.00          3,290.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 3,290 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 3,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0091 ลว.30 สค.65

200
จ้ำงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนระบบ
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ระบบ

    60,000.00        60,000.00        60,000.00 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท เดอะ เอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จ ำกัด 60,000 บ. บริษัท เดอะ เอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จ ำกัด 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0092 ลว.30 สค.65

บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 10,914 บ. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 10,914 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0093 ลว.30 สค.65

บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 35,096 บ. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 35,096 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0077 ลว.30 สค.65

202 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 11,000.00    10,080.00       10,080.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 10,080.00 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 10,080.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00009 ลว.8 สค 65
203 จัดเซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 13,800.00    13,686.00       13,686.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 13,686.00 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 13,686.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00010 ลว.8 สค 65
204 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 25,200.00    25,200.00       25,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 25,200.00 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 25,200.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00011 ลว.8 สค 65
205 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 25,000.00    25,000.00       25,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 25,000.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 25,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00005 ลว.3 สค 65
206 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00      7,500.00         7,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 7,500.00 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 7,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00022 ลว.11 สค 65
207 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00      5,000.00         5,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 5,000.00 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 5,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00023 ลว.11 สค 65
208 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 12,400.00    12,400.00       12,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท กู๊ดสป๊ีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 12,400 บำท บริษัท กู๊ดสป๊ีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 12,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO 6508-0035 ลว. 18 สค 65
209 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00    30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ 30,000 บำท ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00055 ลว. 19 สค 65
210 จัดซ้ือวัสดุก่อวร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 120,050.00  120,050.00     120,050.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 120,050.00 บำท ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 120,050.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO 6508-0054 ลว. 19 สค 65
211 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  4 รำยกำร 8,268.00      8,268.00         8,268.00         เฉพำะเจำะจง นำยต ำ พนะสัน 8,268.00 บำท นำยต ำ พนะสัน 8,268.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00054 ลว. 19 สค 65
212 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 46,500.00    46,500.00       46,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยกิตติธัช เมธำ 46,500 บำท นำยกิตติธัช เมธำ 46,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO 6508-0080 ลว. 29 สค 65
213 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00    25,000.00       25,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม แพ็คพ้ิง แมชชีน 25,000 บำท บริษัท สยำม แพ็คพ้ิง แมชชีน 25,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO 6508-0081 ลว. 29 สค 65
214 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 45,688.00    45,688.00       45,688.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 45,688 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 45,688 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00088 ลว. 29 สค 65
215 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,800.00    19,800.00       19,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 19,800 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 19,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00089 ลว. 29 สค 65
216 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 4,250.00      4,240.00         4,240.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด  4,240 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด  4,240 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00091 ลว. 29 สค 65
217 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,400.00    10,500.00       10,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮอทิโกร 10,500 บำท บริษัท ฮอทิโกร 10,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00092 ลว. 29 สค 65
218 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 38,000.00    37,975.00       37,975.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 37,975 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 37,975 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00096 ลว. 29 สค 65
219 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,200.00    9,970.00         9,940.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 9,940บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 9,940บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00071 ลว. 24 สค 65
220 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 26 รำยกำร 10,000.00    9,890.00         9,890.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด  9,890 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด  9,890 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00074 ลว. 25 สค 65
221 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 31,260.00    31,200.00       31,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครุเก่ง 31,200 บำท หจก.บ้ำนสวนครุเก่ง 31,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00105 ลว. 30 สค 65

222 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 73,920.00    73,920.00       73,920.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคศิรกมลวัสดุก่อสร้ำง 73,920.00 บำท ร้ำนโชคศิรกมลวัสดุก่อสร้ำง 73,920.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00110 ลว. 30 สค 65

223 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00    9,900.00         9,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.กำรค้ำพำนิช 9,900.00 บำท ร้ำน ป.กำรค้ำพำนิช 9,900.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00106 ลว. 30 สค 65
224 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00    10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 10,000 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00109 ลว. 30 สค 65
225 จัดซ้ือวัสดุว ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำย 16,400.00    12,200.00       12,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 12,200.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 12,200.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00103 ลว. 30 สค 65
226 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 9,800.00      9,800.00         9,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนนสวนครูเก่ง 9,800 บำท หจก.บ้ำนนสวนครูเก่ง 9,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00104 ลว. 30 สค 65
227 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00    9,994.00         9,994.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 9,994.00 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 9,994.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00107 ลว. 30 สค 65
228 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 3,600.00      3,580.00         3,580.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 3,580.00 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 3,580.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00108 ลว. 30 สค 65

บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 11,340 บ./ บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 11,340 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0014 ลว.8 ส.ค.65
บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 550 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0015 ลว.8 ส.ค.65

230 จัดซ้ือสเปรย์ก ำจัดยุง มด และแมลงสำบ 30 ขวด 2,670.00      2,670.00         2,670.00         เฉพำะเจำะจง อรัญญำ กำรค้ำ 2,670 บ. อรัญญำ กำรค้ำ 2,670 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0016 ลว.8 ส.ค.65
231 จัดซ้ือ face shield จ ำนวน 200 อัน 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 7,000 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0017 ลว.8 ส.ค.65
233 จัดซ้ือน้ ำยำฆ่ำเช้ือขนำด 5 ลิตร จ ำนวน 20 แกลลอน 33,800.00    33,800.00       33,800.00       เฉพำะเจำะจง อรัญญำ กำรค้ำ 33,800 บ. อรัญญำ กำรค้ำ 33,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0018 ลว.8 ส.ค.65
234 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 30,000.00    30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 30,000 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-0016 ลว.8 ส.ค.65
235 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 180,250.00  172,425.00     172,425.00     เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 172,425 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 172,425 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-0017 ลว.8 ส.ค.65
236 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00      7,750.00         7,750.00         เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 7,750 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 7,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0008 ลว.8 ส.ค.65
237 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรและประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,400.00      1,840.00         1,840.00         เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 1,840 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 1,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0009 ลว.8 ส.ค.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 190 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 190 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0010 ลว.8 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 1,335 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 1,335 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0011 ลว.8 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 270 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 270 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0012 ลว.8 ส.ค.65

239 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 23,100.00    23,100.00       23,100.00       เฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จก. 23,100 บ. บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จก. 23,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0013 ลว.8 ส.ค.65
บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 11,900 บ./ บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 11,900 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0014 ลว.8 ส.ค.65
บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 3,800 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 3,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0015 ลว.8 ส.ค.65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,096 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,096 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0031 ลว.15 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 169 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 169 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0032 ลว.15 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 7,875 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 7,875 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0033 ลว.15 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 760 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0034 ลว.15 ส.ค.65

201

เฉพำะเจำะจง11,890.00       11,890.00       13,350.00    จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร
229

เฉพำะเจำะจ
ง

       46,010.00       46,010.00    46,010.00จ้ำงออกแบบและจัดท ำโปสเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร

238

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 16,800.00    15,700.00       15,700.00       

เฉพำะเจำะจง1,795.00         1,795.00         2,145.00      จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 10 รำยกำร

เฉพำะเจำะจง
240

241

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 23,990.00    13,900.00       13,900.00       เฉพำะเจำะจง



242 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 21,780.00    21,555.00       21,555.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 21,555 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 21,555 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0018 ลว.15 ส.ค.65
243 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00      4,300.00         4,300.00         เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 4,300 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 4,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0019 ลว.15 ส.ค.65
244 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00      4,300.00         4,300.00         เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 4,300 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 4,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0020 ลว.15 ส.ค.65

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,930 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,930 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0021 ลว.15 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 2,000 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 2,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0022 ลว.15 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,130 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,130 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0023 ลว.15 ส.ค.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,147 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,147 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0024 ลว.15 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 12,158 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 12,158 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0025 ลว.15 ส.ค.65

247 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 23,968.00    23,968.00       23,968.00       เฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ด พีพีอำร์ กรุ๊ป จก. 23,968 บ. บ.ยูไนเต็ด พีพีอำร์ กรุ๊ป จก. 23,968 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0026 ลว.15 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,250 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,250 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0030 ลว.18 ส..ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 8,137 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 8,137 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0031 ลว.18 ส.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,355 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,355 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0032 ลว.18 ส.ค.65

249 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 28,000.00    19,740.00       19,740.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 19,740 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 19,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0027 ลว.18 ส.ค.65
บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 28,800 บ./ บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 28,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0028 ลว.18 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 4,800 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 4,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0029 ลว.18 ส.ค.65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 30,690 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 30,690 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0033 ลว.18 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,622 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,622 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0034 ลว.18 ส.ค.65
บ.ฮอทิโกร จก. 42,500 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 42,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0035 ลว.18 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 2,340 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 2,340 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0036 ลว.18 ส.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,600 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0037 ลว.18 ส.ค.65

252 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 95,750.00    95,450.00       95,450.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 95,450 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 95,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0040 ลว.19 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,082 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,082 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0041 ลว.19 ส.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 12,550 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 12,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0042 ลว.19 ส.ค.65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 45,120 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 45,120 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0043 ลว.18 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,424 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,424 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0044 ลว.18 ส.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 22,160 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 22,160 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0045 ลว.18 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 19,005 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 19,005 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0046 ลว.18 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 780 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 780 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0051 ลว.18 ส.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 360 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0052 ลว.18 ส.ค.65
บ.ฮอทิโกร จก. 4,298 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 4,298 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0053 ลว.22 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 2,025 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 2,025 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0054 ลว.22 ส.ค.65
บ.สมำร์ท โซลูช่ัน จก. 2,500 บ./ บ.สมำร์ท โซลูช่ัน จก. 2,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0055 ลว.22 ส.ค.65
บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 1,080 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 1,080 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0056 ลว.22 ส.ค.65

257 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 50,200.00    50,200.00       5,020.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ทีซำยน์ เทรดด้ิง จก. 50,200 บ. หจก.เอ.ทีซำยน์ เทรดด้ิง จก. 50,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0057 ลว.22 ส.ค.65
258 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 12,000.00    7,530.00         7,530.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 7,530 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 7,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0058 ลว.18 ส.ค.65
259 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 43,900.00    43,900.00       43,900.00       เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 43,900 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 43,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0039 ลว.18 ส.ค.65
260 จัดซ้ือกระเป๋ำเอกสำร จ ำนวน 100 ใบ 29,000.00    29,000.00       29,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,000 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0049 ลว.18 ส.ค.65
261 จัดซ้ือเส้ือจัดกิจกรรมจิตอำสำ จ ำนวน 100 ตัว 31,000.00    31,000.00       31,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ตันติยำนันท์ กำร์เม้นท์ จก. 31,000 บ. บ.ตันติยำนันท์ กำร์เม้นท์ จก. 31,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0050 ลว.18 ส.ค.65
262 จัดซ้ือป้ำยคล้องคอแนวต้ังพร้อมสำย จ ำนวน 100 อัน 4,000.00      4,000.00         4,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 4,000 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 4,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0051 ลว.18 ส.ค.65
263 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 3,000.00      2,957.00         2,957.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,957 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,957 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0052 ลว.22 ส.ค.65
264 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 1,400.00      515.00            515.00            เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 515 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 515 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0053 ลว.22 ส.ค.65

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,597 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,597 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0084 ลว.30 ส.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 6,090 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 6,090 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0085 ลว.30 ส.ค.65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,512 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,512 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0086 ลว.30 ส.ค.65
มูลนิธิโครงกำรหลวง 360 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 360 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0087 ลว.30 ส.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 29,930 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 29,930 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0088 ลว.30 ส.ค.65

294 จัดซ้ือของท่ีระลึก จ ำนวน 2 รำยกำร 19,040.00    19,040.00       19,040.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,040 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0065 ลว.30 ส.ค.65
295 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 5,100.00      4,760.00         4,760.00         เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 4,760 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 4,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0066 ลว.30 ส.ค.65
296 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,500.00    19,320.00       19,320.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,320 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0067 ลว.30 ส.ค.65

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,350 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,350 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0068 ลว.30 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 6,749 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 6,749 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0069 ลว.30 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,030 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0070 ลว.30 ส.ค.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 960 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 960 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0071 ลว.30 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 1,400 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 1,400 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0072 ลว.30 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,000 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0073 ลว.30 ส.ค.65

15,305.00       

เฉพำะเจำะจง16,742.00       16,742.00       21,040.00    จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร

11,500.00    จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รำยกำร
245

เฉพำะเจำะจง94,752.00       94,752.00       96,080.00    จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร

251

250
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 33,880.00    33,600.00       33,600.00       เฉพำะเจำะจง

150,305.00     เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง8,060.00         8,060.00         

248

246
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 16,234.00    

เฉพำะเจำะจง

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร วัสดุประกำ วัสดุสนง. 15 รำยกำร

254

253
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 17,470.00    

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง90,849.00       90,849.00       94,350.00    

255
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 8,220.00      6,323.00         6,323.00         

300
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 3,400.00      3,360.00         3,360.00         เฉพำะเจำะจง

41,802.00       เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง12,687.00       12,687.00       

297

291
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 41,860.00    41,802.00       

เฉพำะเจำะจง12,129.00       12,129.00       14,050.00    จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร

13,800.00    จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร
265

14,632.00       14,632.00       เฉพำะเจำะจง

256
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 4,100.00      3,580.00         3,580.00         



303 จัดซ้ือวัสดุสำรเคมี จ ำนวน 6 รำยกำร 28,120.00    28,120.00       28,120.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ทีซำยน์ เทรดด้ิง จก. 28,120 บ. หจก.เอ.ทีซำยน์ เทรดด้ิง จก. 28,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0074 ลว.30 ส.ค.65
Natural Agriculture 3,600 บ./ Natural Agriculture 3,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0075 ลว.30 ส.ค.65
มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,240 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0076 ลว.30 ส.ค.65

เฉพำะเจำะจง
304

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 17,040.00    16,840.00       16,840.00       



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00      8,700.00         8,700.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 2-6 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 2-6 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9241 ลว. 1 ส.ค. 65
2 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 3-4 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 3-4 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2824 ลว. 27 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 21,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 21,600 บำท
รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 4 คัน 2-4 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 4 คัน 2-4 ส.ค. 65

4 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 1-3 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 1-3 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2689 ลว. 19 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท
รถตู้ จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 2 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 2 ส.ค. 65

6 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 2-4 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 2-4 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2754 ลว. 22 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 1-3 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 1-3 ส.ค. 65

8 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,200.00      7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วัน 2 คัน 1-2 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วัน 2 คัน 1-2 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2786 ลว. 25 ก.ค. 65
9 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 2-5 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 2-5 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2788 ลว. 25 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 3-5 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 3-5 ส.ค. 65

11 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 3-6 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 3-6 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2762 ลว. 22 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.ค. 65

13
จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์
สวพส.56-1-13-01/48 จ ำนวน 1 รำยกำร

4,442.00      4,442.00         4,442.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,442 บำท บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,442 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00052 ลว. 19 ส.ค. 65

14
จ้ำงซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ
จ ำนวน 1 รำยกำร

4,390.00      4,390.00         4,390.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด (สำขำเชียงใหม่) 4,390 บำทบริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด (สำขำเชียงใหม่) 4,390 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00051 ลว. 19 ส.ค. 65

15 จ้ำงเหมำบิรกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 18-21 ก.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 18-21 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8175 ลว. 4 ก.ค. 65
16 จ้ำงเหมำบิรกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 19-22 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 19-22 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2486 ลว. 4 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 18-20 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 18-20 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 18-22 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 18-22 ก.ค. 65

19 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7706 ลว. 23 มิ.ย. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 18-22 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 18-22 ก.ค. 65

21 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2485 ลว. 4 ก.ค. 65
22 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 10,600.00    10,600.00       10,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 10,600 บำท 3 วัน 2 คัน 18-20 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 10,600 บำท 3 วัน 2 คัน 18-20 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2318 ลว. 27 มิ.ย. 65
23 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2551 ลว. 6 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 37,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 37,800 บำท
รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 7 คัน 22-24 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 7 คัน 22-24 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 10,400 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 10,400 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 6 วัน 1 คัน 2-7 ก.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 6 วัน 1 คัน 2-7 ก.ย. 65

26 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 6 ก.ย. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 6 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3132 ลว. 18 ส.ค. 65
27 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/10822 ลว. 29 ส.ค. 65
28 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3107 ลว. 11 ส.ค. 65
29 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3117 ลว. 11 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 22-25 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 22-25 ส.ค. 65

31 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2993 ลว. 5 ส.ค. 65
32 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3101 ลว. 11 ส.ค. 65
33 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3010 ลว. 8 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 สิงหำคม 2565

30
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

24
จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 37,800.00    37,800.00       37,800.00       เฉพำะเจำะจง

10,400.00       10,400.00       10,400.00    จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
25

เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สอบ)/588 ลว. 17 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/10935 ลว. 1 ก.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง

1,800.00         1,800.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
34

สวพส.(สพ)/7707 ลว. 23 มิ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง5,300.00         5,300.00         5,300.00      จ้ำงเหมำบิรกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
17

18
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00      8,700.00         

สวพส.(สผ)/897 ลว. 9 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/9384 ลว. 2 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง1,800.00         

5,300.00      5,300.00         5,300.00         

เฉพำะเจำะจง3,600.00         

8,700.00         เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8461 ลว. 8 ก.ค. 65

สวพส.(สพ)/8453 ลว. 8 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง8,700.00         

สวพส.(สพ)/9155 ลว. 27 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2755 ลว. 22 ก.ค. 65

สวพส.(สพ)/8875 ลว. 20 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2823 ลว. 27 ก.ค. 65

สวพส.(สว)/2424 ลว. 30 มิ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ3,600.00         3,600.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
12

10
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         

8,700.00         8,700.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
20

5,300.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
7

5
จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 1,800.00      

5,300.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง5,300.00         5,300.00         

21,600.00    จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร
3

1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง21,600.00       21,600.00       



รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 24 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 24 ส.ค. 65
35 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สออ)/484 ลว. 16 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 6-9 ก.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 6-9 ก.ย. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ย. 65

39 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,200.00      7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วัน 2 คัน 24-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วัน 2 คัน 24-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9167 ลว. 27 ก.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 2 คัน 23 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 2 คัน 23 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท
รถตู้ จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 24-25 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 24-25 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท
รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65

44 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3004 ลว. 8 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65

46 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 15-16 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3006 ลว. 8 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65

48 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 17 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 17 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2906 ลว. 3 ส.ค. 65
49 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9210 ลว. 27 ก.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 16 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 16 ส.ค. 65

51 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 17-18 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 17-18 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9115 ลว. 26 ก.ค. 65
52 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3001 ลว. 8 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 ส.ค. 65

54 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 10-11 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 10-11 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สออ)/450 ลว. 4 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65

56 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 30 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 30 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2943 ลว. 4 ส.ค. 65
57 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3037 ลว. 9 ส.ค. 65
58 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 11 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 11 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9954 ลว. 11 ส.ค. 65
59 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 31 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 31 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/10437 ลว. 18 ส.ค. 65
60 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 23-24 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 23-24 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สอบ)/607 ลว. 19 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 23-24 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 23-24 ส.ค. 65

63 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3050 ลว. 10 ส.ค. 65
64 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 6-7 ก.ย. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 6-7 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3068 ลว. 10 ส.ค. 65
65 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.ย. 65 นำยัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9774 ลว. 11 ส.ค. 65
66 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/10587 ลว. 22 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 22-25 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 22-25 ส.ค. 65

68 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 23 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 23 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3002 ลว. 8 ส.ค. 65
69 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 22-24 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 22-24 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2869 ลว. 1 ส.ค. 65
70 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3104 ลว. 11 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำทจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
71

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      สวพส.(สพ)/9643 ลว. 9 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง5,300.00         5,300.00         

3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3011 ลว. 8 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/2890 ลว. 2 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/3049 ลว. 10 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง7,000.00         7,000.00         7,000.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
67

สวพส.(สพ)/9917 ลว. 11 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3064 ลว. 10 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/9107 ลว. 26 ก.ค. 65

สวพส.(สว)/3065 ลว. 10 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9171 ลว. 27 ก.ค. 65

สวพส.(สว)/2827 ลว. 27 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5,300.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
61

52
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      

53
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
55

5,300.00         

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3027 ลว. 9 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/9108 ลว. 26 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

1,800.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
50

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
43

45
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง

5,300.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง1,800.00         1,800.00         

45

47
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง5,400.00         

จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 7,200.00      

3,600.00      3,600.00         

7,200.00         

สวพส.(สว)/3112 ลว. 11 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/3005 ลว. 8 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5,400.00         5,400.00      จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร
42

สวพส.(สว)/3099 ลว. 11 ส.ค. 65

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9382 ลว. 2 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/9245 ลว. 1 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
41

40

7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจงจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

7,200.00         

3,600.00         เฉพำะเจำะจง

38

37

36
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      

เฉพำะเจำะจง7,000.00         7,000.00         7,000.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง

1,800.00         1,800.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
34

สวพส.(สพ)/9384 ลว. 2 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง1,800.00         



รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 24-25 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท
รถตู้ จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 23-24 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 23-24 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท
รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ส.ค. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 24-26 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 24-26 ส.ค. 65

75 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 29-30 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 29-30 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3115 ลว. 11 ส.ค. 65
76 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9764 ลว. 11 ส.ค. 65
77 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 30 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 30 ส.ค. 65
78 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9813 ลว. 11 ส.ค. 65
79 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 23-25 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3069 ลว. 10 ส.ค. 65
80 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 10 ส.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 10 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2942 ลว. 4 ส.ค. 65
81 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2863 ลว. 1 ส.ค. 65
82 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65
83 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2941 ลว. 4 ส.ค. 65

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65

85 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2901 ลว. 3 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 14-15 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 14-15 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 17-19 ส.ค. 65

88 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9604 ลว. 8 ส.ค. 65
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บำท
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 9-10 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 2 คัน 9-10 ส.ค. 65

90 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 29-31 ส.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9680 ลว. 20 ส.ค. 65
91 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00    20,000.00       20,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบัติ 20,000 บำท ร้ำนทรัพย์สมบัติ 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00003 ลว.3 ส.ค.65
92 จัดซ้ือวัสดุกำรกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 42,590.00    42,590.00       42,590.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 42,590 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 42,590 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0003 ลว.3 ส.ค.65
93 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 26,000.00    25,200.00       25,200.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 25,200 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 25,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0002 ลว.3 ส.ค.65
94 จัดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 54 กระสอบ 12,150.00    10,800.00       10,800.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 10,800 บำท บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 10,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00006 ลว.3 ส.ค.65 
95 จัดซ้ือกรรไกรตัดก่ิงจ ำนวน  7 อัน 4,445.00      4,270.00         4,270.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,270 บำท บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,270 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00007 ลว.3 ส.ค.65 
96 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 34,500.00    31,775.00       31,775.00       เฉพำะเจำะจง หสม.ญ.ญำณ 31,779 บำท หสม.ญ.ญำณ 31,779 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00028 ลว.11 ส.ค. 65
97 จัดซ้ือชุดทดสอบสำรเคมีตกค้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 4,800.00      4,800.00         4,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 4,800 บำท ร้ำนปำริชำติ 4,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00029 ลว.11 ส.ค. 65
98 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 23,600.00    22,022.00       22,022.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์  22,022 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์  22,022 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00030 ลว.11 ส.ค. 65
99 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 11,950.00    11,000.00       11,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,000 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0007 ลว.3 ส.ค. 65

100 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 2 รำยกำร 31,200.00    31,200.00       31,200.00       เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 31,200 บำท บจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 31,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0008 ลว.3 ส.ค. 65
101 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 69,325.00    69,325.00       69,325.00       เฉพำะเจำะจง บจก.สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) 69,325 บำท บจก.สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) 69,325 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0008 ลว.3 ส.ค. 65

19,548.00       19,548.00       เฉพำะเจำะจง บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 14,648 บำท บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 14,648 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0023 ลว.11 ส.ค. 65
4,900.00         4,900.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,900  บำท บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,900  บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0024 ลว.11 ส.ค. 65

19,548.00       19,548.00       เฉพำะเจำะจง บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 14,648 บำท บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 14,648 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0025 ลว.11 ส.ค. 65
4,900.00         4,900.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,900  บำท บจก.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี 4,900  บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0026 ลว.11 ส.ค. 65

104 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 95,400.00    88,401.00       88,401.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 88,401 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 88,401 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0027 ลว.15 ส.ค.65
105 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 30,000.00    30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 30,000 บำทสหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00032 ลว.15 ส.ค.65
106 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 2 รำยกำร 7,670.00      7,670.00         7,670.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 7,670 บำท ร้ำนบุญชัย 7,670 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00033 ลว.15 ส.ค.65
107 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,100.00    3,180.00         3,180.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 3,180 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 3,180 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00035 ลว.15 ส.ค.65
108 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,100.00    10,450.00       10,450.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 10,450 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 10,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00036 ลว.15 ส.ค.65
109 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 199,850.00  199,500.00     199,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.กำรเกษตร 199,500 บำท ร้ำน ป.กำรเกษตร 199,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00037 ลว.15 ส.ค.65
110 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 18,700.00    2,880.00         2,880.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,880 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,880 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00038 ลว.15 ส.ค.65
111 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 18,700.00    15,550.00       15,550.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 15,550 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 15,550 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00039 ลว.15 ส.ค.65
112 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00    30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด 30,000 บำท บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00031 ลว.15 ส.ค.65
113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 82,290.00    82,290.00       82,290.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 82,290 บำทสหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 82,290 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00045 ลว.18 ส.ค.65
114 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,400.00      5,400.00         5,400.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 5,400 บำท บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 5,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00044 ลว.18 ส.ค.65

จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร (สนับสนุนบ่อ
เกลือ)

102

103
25,000.00    

25,000.00    จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร (สนับสนุนปำง
ยำง)

89

เฉพำะเจำะจง1,800.00         1,800.00         1,800.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2856 ลว. 1 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/3022 ลว. 9 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2661 ลว. 18 ก.ค. 65

สวพส.(สพ)/9102 ลว. 26 ก.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณเฉพำะเจำะจง7,200.00         7,200.00         7,200.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

5,300.00         5,300.00      จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
84

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3067 ลว. 10 ส.ค. 65

สวพส.(สว)/2905 ลว. 3 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง

87
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

เฉพำะเจำะจง5,400.00         5,400.00         5,400.00      จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร

74
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง5,300.00         5,300.00         5,300.00      

86
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      3,600.00         3,600.00         

5,300.00         

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/10037 ลว. 11 ส.ค. 65

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/9908 ลว. 11 ส.ค. 65

สวพส.(สพ)/10033 ลว. 11 ส.ค. 65จ้ำงเหมำรถตู้ 1 รำยกำร

จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร
71

72

73

7,200.00      7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง3,600.00         3,600.00         3,600.00      สวพส.(สพ)/9643 ลว. 9 ส.ค. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



115 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 49,130.00    44,815.00       44,815.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 44,815 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 44,815 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00046 ลว.18 ส.ค.65
116 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 99,600.00    51,980.00       51,980.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 51,980 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 51,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00047 ลว.18 ส.ค.65
117 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 99,600.00    18,450.00       18,450.00       เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร จ ำกัด 18,450 บำท บ.วิสและบุตร จ ำกัด 18,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00048 ลว.18 ส.ค.65
118 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 99,600.00    28,200.00       28,200.00       เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 28,200 บำท บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 28,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00049 ลว.18 ส.ค.65
119 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 45,750.00    43,870.00       43,870.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 43,870 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 43,870 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00025 ลว.11 ส.ค.65
120 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 38,680.00    38,117.00       38,117.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์  38,117 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์  38,117 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00050 ลว.18 ส.ค.65
121 จัดซ้ือกล่องพลำสติก ขนำด 42 ลิตร 39,000.00    38,700.00       38,700.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มะนำพำนิช 38,700 บำท หจก.เชียงใหม่มะนำพำนิช 38,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00026 ลว.11 ส.ค.65
122 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 31,980.00    31,980.00       31,980.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 31,980 บำทสหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 31,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00056 ลว.19 ส.ค.65
123 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 37,840.00    37,840.00       37,840.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอมก๋อยกำรเกษตร 37,840 บำท ร้ำนอมก๋อยกำรเกษตร 37,840 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00057 ลว.19 ส.ค.65
124 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 45,790.00    45,790.00       45,790.00       เฉพำะเจำะจง นำงแสงเดือน เมืองซ่ือ 45,790 บำท นำงแสงเดือน เมืองซ่ือ 45,790 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00058 ลว.19 ส.ค.65
125 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 37,360.00    37,360.00       37,360.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 37,360 บำท หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 37,360 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00059 ลว.19 ส.ค.65

126
จัดซ้ือน้ ำยำวิเครำะห์สำรตกค้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 13,200.00    13,200.00       13,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 13,200 บำท ร้ำนปำริชำติ 13,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00060 ลว.19 ส.ค.65

127 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 86,900.00    86,900.00       86,900.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 86,900 บำทสหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 86,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00061 ลว.19 ส.ค.65
128 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 79,982.50    79,982.50       79,982.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองผำภูมิอุปกรณ์กำรเกษตร 79,982.50 บำท ร้ำนทองผำภูมิอุปกรณ์กำรเกษตร 79,982.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00073 ลว.25 ส.ค.65
129 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 103,200.00  103,200.00     103,200.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 103,200 บำทสหรกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 103,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00062 ลว.19 ส.ค.65
130 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,670.00    11,670.00       11,670.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 11,670 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 11,670 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0040 ลว.19 ส.ค.65
131 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร10,978.00    2,080.00         2,080.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มะนำพำนิช 2,080 บำท หจก.เชียงใหม่มะนำพำนิช 2,080 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00063 ลว.19 ส.ค.65
132 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร10,978.00    1,298.00         1,298.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1,298 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1,298 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00065 ลว.19 ส.ค.65
133 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,945.00    10,945.00       10,945.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 10,945 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 10,945 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0041 ลว.19 ส.ค.65
134 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร10,978.00    7,600.00         7,600.00         เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 7,600 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 7,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00064 ลว.19 ส.ค.65
135 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 101,700.00  99,570.00       99,570.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 99,570 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 99,570 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00083 ลว.29 ส.ค.65
136 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,000.00    13,250.00       13,250.00       เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 13,250 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 13,250 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00072 ลว.29 ส.ค.66
137 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 52,850.00    1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,800 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00087 ลว.29 ส.ค.67
138 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 9,280.00      9,070.00         9,070.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 9,080 บำท บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 9,080 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00082 ลว.29 ส.ค.68
139 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 52,850.00    10,035.00       10,035.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 10,035 บำท บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 10,035 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00086 ลว.29 ส.ค.69
140 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 52,850.00    31,520.00       31,520.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 31,520 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 31,520 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00085 ลว.29 ส.ค.70
141 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 52,850.00    2,900.00         2,900.00         เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 2,900 บำท บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 2,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00084 ลว.29 ส.ค.71
142 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00    9,500.00         9,500.00         เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 9,500 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 9,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00080 ลว.29 ส.ค.72
143 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 93,000.00    93,000.00       93,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.คอมโพสท์ ยูอิ จ ำกัด 93,000 บำท บ.คอมโพสท์ ยูอิ จ ำกัด 93,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00079 ลว.29 ส.ค.73
144 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 41,550.00    38,120.00       38,120.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 38,120 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 38,120 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00081 ลว.29 ส.ค.74
145 จัดซ้ือถังขยะ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00    15,000.00       15,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 15,000บำท ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 15,000บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0055 ลว. 24 ส.ค. 65

2,740.00         2,740.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,740บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,740บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0075 ลว. 29 ส.ค. 65
1,245.00         1,245.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,245 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,245 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0076 ลว. 29 ส.ค. 65

11,040.00       11,040.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,040 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,040 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0077 ลว. 29 ส.ค. 65
4,800.00         4,800.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 4,800 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 4,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0078 ลว. 29 ส.ค. 65

18,450.00       18,450.00       เฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร 18,450 บำท บจก.วิสและบุตร 18,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0074 ลว. 29 ส.ค. 65
50,819.00       50,819.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกสซ่ีแลนด์ 50,819 บำท บจก.แกสซ่ีแลนด์ 50,819 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0073 ลว. 29 ส.ค. 65
11,070.00       11,070.00       เฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร 11,070 บำท บจก.วิสและบุตร 11,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0046 ลว. 19 ส.ค. 65
60,186.00       60,186.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกสซ่ีแลนด์ 60,186 บำท บจก.แกสซ่ีแลนด์ 60,186 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0045 ลว. 19 ส.ค. 65
40,136.00       40,136.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกสซ่ีแลนด์ 15,767 บำท บจก.แกสซ่ีแลนด์ 15,767 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0047 ลว.19 ส.ค. 65
24,369.00       24,369.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์ 24,369 บำท บจก.แฮนด์โกรว์ 24,369 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0048 ลว.19 ส.ค. 65

150 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 2 รำยกำร 16,000.00    16,000.00       16,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 16,000 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 16,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00099 ลว.19 ส.ค. 65
151 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 38,680.00    38,117.00       38,117.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกสซ่ีแลนด์ 38,117 บำท บจก.แกสซ่ีแลนด์ 38,117บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00050 ลว.18 ส.ค. 65
152 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 9,980.00      9,972.00         9,972.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์ 9,972 บำท บจก.แฮนด์โกรว์ 9,972 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00102 ลว.29 ส.ค. 65
153 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์และสำรทดแทน จ ำนวน 12 รำยกำร 24,500.00    24,500.00       24,500.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,500 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00098 ลว.29 ส.ค. 65
154 จัดซ้ือลวดต่ำข่ำย จ ำนวน 34 ม้วน 22,100.00    21,760.00       21,760.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 21,760 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 21,760 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0064 ลว.29 ส.ค. 65
155 จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ควำมร้อน 8 ม้วน       2,000.00          2,000.00          2,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำง 2,000 บำท บจก.ชิชำง 2,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00100 ลว.29 ส.ค. 65
156 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 2 รำยกำร 75,625.00    75,625.00       75,625.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 75,625 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 75,625 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0067 ลว.29 ส.ค. 65
157 จัดซ้ือไหมทอ จ ำนวน 200 ม้วน 10,000.00    10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวเมธำวี  แซ่ย้ัง 10,000 บำท นำงสำวเมธำวี  แซ่ย้ัง 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00101 ลว. 29 ส.ค. 65
158 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 10,228.00    10,228.00       10,228.00       เฉพำะเจำะจง บจก.สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) 10,228 บำท บจก.สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) 10,228 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0068 ลว. 29 ส.ค. 65

159
จ้ำงตรวจวิเครำะห์หำเช้ือโรคร้ำยแรงในผลผลิตจำก
โรงคัดบรรจุสินค้ำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน GMP

  197,415.00      197,415.00      197,415.00 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 197,415 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 197,415 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00001 ลว. 2 สค.65

149
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 45,600.00    

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 20,000.00    

146

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 73,100.00    

71,500.00    

148

147



160
จ้ำงเหมำผลิตส่ือ   150,000.00      150,000.00      150,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 150,000 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 150,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00002 ลว. 2 สค.65

161
จ้ำงตรวจวิเครำะห์ปริมำณ THC และ CBD   180,000.00      180,000.00      180,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 180,000 บ. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 180,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0002 ลว.2 สค.65

162
จ้ำงท ำโรลอัพ จ ำนวน 1 รำยกำร       1,980.00          1,980.00          1,980.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 1,980 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 1,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6507-00066 ลว.27 กค.65

163
จ้ำงรวบรวมและท ำลำยภำชนะบรรจุสำรเคมีท่ีใช้แล้ว
อย่ำงถูกวิธี จ ำนวน ๑ โครงกำร

  126,394.82      126,394.82      126,394.82 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท บริหำรและพัฒนำเพ่ือกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ำกัด (มหำชน)
126,394.82 บ.

บริษัท บริหำรและพัฒนำเพ่ือกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ำกัด (มหำชน)
126,394.82 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6507-00067 ลว.27 กค.65

164
จ้ำงตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำท่ีใช้ในโรงคัดบรรจุ
สินค้ำเกษตร (มำตรฐำนน้ ำด่ืม)

      8,667.00          8,667.00          8,667.00 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,667 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,667 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00008 ลว.4 สค.65

165
จ้ำงผลิตส่ือกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์
เรียนรู้ของศูนย์ฯ หนองเขียว จ ำนวน 1 รำยกำร

    17,550.00        17,550.00        17,550.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 17,550 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 17,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0009 ลว.4 สค.65

167
จ้ำงผลิตส่ือวีดิทัศน์ จ ำนวน ๑ โครงกำร   160,000.00      160,000.00      160,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 160,000 บ. แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 160,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0011 ลว.4 สค.65

168
จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 5 ตัวอย่ำง 8 
รำยกำร

      7,350.00          7,350.00          7,350.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
7,350 บ.

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
7,350 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0004 ลว.4 สค.65

169 จ้ำงวิเครำะห์วัสดุปลูก จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง 11 
รำยกำร

    16,200.00        16,200.00        16,200.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
16,200 บ.

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์  16,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0005 ลว.4 สค.65

170 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 5 ตัวอย่ำง 11 
รำยกำร

      8,350.00          8,350.00          8,350.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
8,350 บ.

ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 8,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0006 ลว.4 สค.65

171
จ้ำงออกแบบและจัดท ำส่ือโปสเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร     56,175.00        56,175.00        56,175.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอ็น อัพ ชอป เดคอร์ 56,175 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอ็น อัพ ชอป เดคอร์ 56,175 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0007 ลว.4 สค.65

172

จ้ำงท ำวีดิทัศน์ถ่ำยทอดผลส ำเร็จของโครงกำรหลวง
ภำยใต้
หัวข้อ “เปิดประตูสู่โลกโครงกำรหลวง” จ ำนวน 3 
ตอน

  300,000.00      300,000.00      300,000.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำยศิวัช เดชำรัตน์ 300,000 บ. นำยศิวัช เดชำรัตน์ 300,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงท ำของเลขท่ี 21/2565 
ลว.2 สค.65

173

จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกรและ
จัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ใน
พ้ืนท่ี
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงวำวี 

  115,600.00      115,600.00      115,600.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 115,600 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 115,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0029 ลว.15 สค.65

174 จ้ำงท ำโปสเตอร์ไวนิล ป้ำยเตือนต่ำงๆ ส ำหรับแปลงปลูก จ ำนวน 1 รำยกำร 10,800.00    10,800.00       10,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 10,800 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00024 ลว.11 สค.65

175
จ้ำงตรวจวิเครำะห์หำเช้ือโรคร้ำยแรงในผลผลิตจำก
โรงคัดบรรจุสินค้ำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน GMP

  141,710.80      141,710.80      141,710.80 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 141,710.80 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 141,710.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00041 ลว.15 สค.65

176
จ้ำงผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
จ ำนวน 6 รำยกำร

    55,286.90        55,286.90        55,286.90 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 55,286.90 บ. บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 55,286.90 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00042 ลว.15 สค.65

177

รับจ้ำงเหมำออกแบบเวทีจัดแสดงแฟช่ันโชว์ จัดแสดง
งำนแฟช่ันโชว์ เคร่ืองเสียง ระบบเสียง และระบบไฟ
เวที ในงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
"ศิลปหัตถกรรมพ้ืนท่ีสูง...กัญชงของแม่" จ ำนวน 1 
โครงกำร

  404,375.00      404,375.00      404,375.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ซุปเปอร์ ครีเอท 404,375 บ. ซุปเปอร์ ครีเอท 404,375 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงท ำของเลขท่ี 22/2565 
ลว.18 สค.65

178
จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนเกษตรกร     50,000.00        50,000.00        50,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
นำยธันวำ เวียงแม้นเมฆ 50,000 บ. นำยธันวำ เวียงแม้นเมฆ 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00067 ลว.22 สค.65

179

จ้ำงเหมำด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลขอบเขตท่ีดินรำย
แปลง และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร พ้ืนท่ี
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงเพ่ือ
แก้ปัญหำพ้ืนท่ีเฉพำะบ้ำนแม่แฮหลวง

    55,640.00        55,640.00        55,640.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 55,640 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 55,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0036 ลว.18 สค.65

     125,190.00     125,190.00  125,190.00จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร
หลวงวำวี

166

APO6508-0010 ลว.4 สค.65ไม่เกินวงเงินงบประมำณห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 125,190 บ.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 125,190 บ.เฉพำะเจำะจ
ง



180

จ้ำงส ำรวจข้อมูลขอบเขตท่ีดินรำยแปลง และกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินรำยแปลงของเกษตรกร โครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงปำงหินฝน บ้ำนเฮำะ

    91,360.00        91,360.00        91,360.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำยพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ 91,360 บ. นำยพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ 91,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0082 ลว.29 สค.65

181

จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียน ข้อมูลรำยแปลงท่ีดินของ
เกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร
หลวงพบพระ

    96,160.00        96,160.00        96,160.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำยภำณุพงศ์  เข่ือนค ำ 96,160 บ. นำยภำณุพงศ์  เข่ือนค ำ 96,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0083 ลว.29 สค.65

182
จ้ำงถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร     11,825.00        11,825.00        11,825.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 11,825 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 11,825 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00075 ลว.25 สค.65

183
จ้ำงถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร     49,966.00        49,966.00        49,966.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 49,966 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 49,966 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00076 ลว.25 สค.65

184
จ้ำงผลิตส่ือวีดีทัศน์ จ ำนวน 1 รำยกำร     30,000.00        30,000.00        30,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 30,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00078 ลว.25 สค.65

185
จ้ำงผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์หูห้ิว จ ำนวน 1 รำยกำร       4,200.00          4,200.00          4,200.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 4,200 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 4,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00093 ลว.26 สค.65

186

จ้ำงเหมำส ำรวจจัดท ำทะเบียน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกร 
และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ

    74,740.00        74,740.00        74,740.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 74,740 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 74,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00094 ลว.26 สค.65

187
จ้ำงตรวจวิเครำะห์ธำตุไนโตรเจนในปุ๋ยมูลสัตว์       9,549.75          9,549.75          9,549.75 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 9,549.75 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 9,549.75 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00095 ลว.26 สค.65

188
จ้ำงออกแบบและจัดท ำโรลอัพ จ ำนวน 1 รำยกำร     21,721.00        21,721.00        21,721.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 21,721 บ. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 21,721 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00077 ลว.25 สค.65

189
จ้ำงติดฟิล์มรถยนต์       4,815.00          4,815.00          4,815.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชุนศิลป์ 4,815 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชุนศิลป์ 4,815 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00111 ลว.30 สค.65

190
จ้ำงพิมพ์เล่มสรุปผลกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร

    22,300.00        22,300.00        22,300.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์ 22,300 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์ 22,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-00111 ลว.30 สค.65

191

จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกร 
และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
รำยแปลง
ของเกษตรกร โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร
หลวงป่ำแป๋ บ้ำนแม่เลำ

  127,960.00      127,960.00      127,960.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำงสำวอรจิรำ  ใจสุข 127,960 บ. นำงสำวอรจิรำ  ใจสุข 127,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0059 ลว.25 สค.65

192
จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขต  104,000.00      104,000.00      104,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
นำยพัชรวัฒน์  พัชระรุ่งเกียรติ 104,000 บ. นำยพัชรวัฒน์  พัชระรุ่งเกียรติ 104,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0060 ลว.25 สค.65

193

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินรำยแปลงของเกษตรกร 
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงป่ำแป๋ 
บ้ำนผำเด็ง 
บ้ำนป่ำแป๋

194

จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของ
เกษตรกร 
และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
รำยแปลงของเกษตรกร โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงกำรหลวงป่ำแป๋ บ้ำนปำงลัน บ้ำนท่ำผำ

  104,000.00      104,000.00      104,000.00 เฉพำะเจำะจ
ง

นำงสุภำนิช แก้วลิน 104,000 บ. นำงสุภำนิช แก้วลิน 104,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0061 ลว.25 สค.65

195 จ้ำงผลิตส่ือโปสเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร     27,000.00        27,000.00        27,000.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 27,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0069 ลว.26 สค.65

196
จ้ำงผลิตหนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร     30,000.00        30,000.00        30,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 30,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0070 ลว.26 สค.65

197
จ้ำงผลิตส่ือ จ ำนวน 3 รำยกำร     12,975.00        12,975.00        12,975.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 12,975 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 12,975 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0071 ลว.26 สค.65

198
จ้ำงผลิตส่ือส่ิงพิมพ์กำรปลูกกระเทียมบนพ้ืนท่ีสูง 
จ ำนวน 4 รำยกำร

      9,576.50          9,576.50          9,576.50 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 9,576.50 บ. บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 9,576.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0072 ลว.26 สค.65



199
จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ข้ันบันไดแสดงแคลอร่ี จ ำนวน 1 
รำยกำร

      3,290.00          3,290.00          3,290.00 เฉพำะเจำะจ
ง

ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 3,290 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธิกะลัส 3,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0091 ลว.30 สค.65

200
จ้ำงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนระบบ
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ระบบ

    60,000.00        60,000.00        60,000.00 เฉพำะเจำะจ
ง

บริษัท เดอะ เอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จ ำกัด 60,000 บ. บริษัท เดอะ เอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จ ำกัด 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0092 ลว.30 สค.65

บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 10,914 บ. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 10,914 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0093 ลว.30 สค.65

บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 35,096 บ. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 35,096 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0077 ลว.30 สค.65

202 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 11,000.00    10,080.00       10,080.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 10,080.00 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 10,080.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00009 ลว.8 สค 65
203 จัดเซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 13,800.00    13,686.00       13,686.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 13,686.00 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 13,686.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00010 ลว.8 สค 65
204 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 25,200.00    25,200.00       25,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 25,200.00 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 25,200.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00011 ลว.8 สค 65
205 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 25,000.00    25,000.00       25,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 25,000.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 25,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00005 ลว.3 สค 65
206 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00      7,500.00         7,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 7,500.00 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 7,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00022 ลว.11 สค 65
207 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00      5,000.00         5,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 5,000.00 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 5,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00023 ลว.11 สค 65
208 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 12,400.00    12,400.00       12,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท กู๊ดสป๊ีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 12,400 บำท บริษัท กู๊ดสป๊ีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 12,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO 6508-0035 ลว. 18 สค 65
209 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00    30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ 30,000 บำท ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00055 ลว. 19 สค 65
210 จัดซ้ือวัสดุก่อวร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 120,050.00  120,050.00     120,050.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 120,050.00 บำท ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 120,050.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO 6508-0054 ลว. 19 สค 65
211 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  4 รำยกำร 8,268.00      8,268.00         8,268.00         เฉพำะเจำะจง นำยต ำ พนะสัน 8,268.00 บำท นำยต ำ พนะสัน 8,268.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00054 ลว. 19 สค 65
212 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 46,500.00    46,500.00       46,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยกิตติธัช เมธำ 46,500 บำท นำยกิตติธัช เมธำ 46,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO 6508-0080 ลว. 29 สค 65
213 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00    25,000.00       25,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม แพ็คพ้ิง แมชชีน 25,000 บำท บริษัท สยำม แพ็คพ้ิง แมชชีน 25,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO 6508-0081 ลว. 29 สค 65
214 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 45,688.00    45,688.00       45,688.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 45,688 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 45,688 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00088 ลว. 29 สค 65
215 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,800.00    19,800.00       19,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 19,800 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 19,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00089 ลว. 29 สค 65
216 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 4,250.00      4,240.00         4,240.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด  4,240 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด  4,240 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00091 ลว. 29 สค 65
217 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,400.00    10,500.00       10,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮอทิโกร 10,500 บำท บริษัท ฮอทิโกร 10,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00092 ลว. 29 สค 65
218 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 38,000.00    37,975.00       37,975.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 37,975 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 37,975 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00096 ลว. 29 สค 65
219 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,200.00    9,970.00         9,940.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 9,940บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 9,940บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00071 ลว. 24 สค 65
220 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 26 รำยกำร 10,000.00    9,890.00         9,890.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด  9,890 บำท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด  9,890 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00074 ลว. 25 สค 65
221 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 31,260.00    31,200.00       31,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครุเก่ง 31,200 บำท หจก.บ้ำนสวนครุเก่ง 31,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00105 ลว. 30 สค 65

222 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 73,920.00    73,920.00       73,920.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคศิรกมลวัสดุก่อสร้ำง 73,920.00 บำท ร้ำนโชคศิรกมลวัสดุก่อสร้ำง 73,920.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00110 ลว. 30 สค 65

223 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00    9,900.00         9,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.กำรค้ำพำนิช 9,900.00 บำท ร้ำน ป.กำรค้ำพำนิช 9,900.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00106 ลว. 30 สค 65
224 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00    10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 10,000 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00109 ลว. 30 สค 65
225 จัดซ้ือวัสดุว ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำย 16,400.00    12,200.00       12,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 12,200.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 12,200.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00103 ลว. 30 สค 65
226 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 9,800.00      9,800.00         9,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนนสวนครูเก่ง 9,800 บำท หจก.บ้ำนนสวนครูเก่ง 9,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00104 ลว. 30 สค 65
227 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00    9,994.00         9,994.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 9,994.00 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 9,994.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00107 ลว. 30 สค 65
228 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 3,600.00      3,580.00         3,580.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 3,580.00 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 3,580.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6508-00108 ลว. 30 สค 65

บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 11,340 บ./ บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 11,340 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0014 ลว.8 ส.ค.65
บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 550 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0015 ลว.8 ส.ค.65

230 จัดซ้ือสเปรย์ก ำจัดยุง มด และแมลงสำบ 30 ขวด 2,670.00      2,670.00         2,670.00         เฉพำะเจำะจง อรัญญำ กำรค้ำ 2,670 บ. อรัญญำ กำรค้ำ 2,670 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0016 ลว.8 ส.ค.65
231 จัดซ้ือ face shield จ ำนวน 200 อัน 7,000.00      7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 7,000 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0017 ลว.8 ส.ค.65
233 จัดซ้ือน้ ำยำฆ่ำเช้ือขนำด 5 ลิตร จ ำนวน 20 แกลลอน 33,800.00    33,800.00       33,800.00       เฉพำะเจำะจง อรัญญำ กำรค้ำ 33,800 บ. อรัญญำ กำรค้ำ 33,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0018 ลว.8 ส.ค.65
234 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 30,000.00    30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 30,000 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-0016 ลว.8 ส.ค.65
235 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 180,250.00  172,425.00     172,425.00     เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 172,425 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 172,425 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6508-0017 ลว.8 ส.ค.65
236 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00      7,750.00         7,750.00         เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 7,750 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 7,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0008 ลว.8 ส.ค.65
237 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรและประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,400.00      1,840.00         1,840.00         เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 1,840 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 1,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0009 ลว.8 ส.ค.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 190 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 190 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0010 ลว.8 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 1,335 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 1,335 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0011 ลว.8 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 270 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 270 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0012 ลว.8 ส.ค.65

239 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 23,100.00    23,100.00       23,100.00       เฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จก. 23,100 บ. บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จก. 23,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0013 ลว.8 ส.ค.65
บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 11,900 บ./ บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 11,900 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0014 ลว.8 ส.ค.65
บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 3,800 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 3,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0015 ลว.8 ส.ค.65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,096 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,096 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0031 ลว.15 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 169 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 169 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0032 ลว.15 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 7,875 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 7,875 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0033 ลว.15 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 760 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0034 ลว.15 ส.ค.65

201

เฉพำะเจำะจง11,890.00       11,890.00       13,350.00    จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร
229

เฉพำะเจำะจ
ง

       46,010.00       46,010.00    46,010.00จ้ำงออกแบบและจัดท ำโปสเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร

238

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 16,800.00    15,700.00       15,700.00       

เฉพำะเจำะจง1,795.00         1,795.00         2,145.00      จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 10 รำยกำร

เฉพำะเจำะจง
240

241

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 23,990.00    13,900.00       13,900.00       เฉพำะเจำะจง



242 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 21,780.00    21,555.00       21,555.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 21,555 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 21,555 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0018 ลว.15 ส.ค.65
243 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00      4,300.00         4,300.00         เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 4,300 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 4,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0019 ลว.15 ส.ค.65
244 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00      4,300.00         4,300.00         เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 4,300 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 4,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0020 ลว.15 ส.ค.65

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,930 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,930 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0021 ลว.15 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 2,000 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 2,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0022 ลว.15 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,130 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,130 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0023 ลว.15 ส.ค.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,147 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,147 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0024 ลว.15 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 12,158 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 12,158 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0025 ลว.15 ส.ค.65

247 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 23,968.00    23,968.00       23,968.00       เฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ด พีพีอำร์ กรุ๊ป จก. 23,968 บ. บ.ยูไนเต็ด พีพีอำร์ กรุ๊ป จก. 23,968 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0026 ลว.15 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,250 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,250 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0030 ลว.18 ส..ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 8,137 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 8,137 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0031 ลว.18 ส.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,355 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,355 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0032 ลว.18 ส.ค.65

249 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 28,000.00    19,740.00       19,740.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 19,740 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 19,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0027 ลว.18 ส.ค.65
บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 28,800 บ./ บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 28,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0028 ลว.18 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 4,800 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 4,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0029 ลว.18 ส.ค.65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 30,690 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 30,690 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0033 ลว.18 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,622 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,622 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0034 ลว.18 ส.ค.65
บ.ฮอทิโกร จก. 42,500 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 42,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0035 ลว.18 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 2,340 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 2,340 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0036 ลว.18 ส.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,600 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0037 ลว.18 ส.ค.65

252 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 95,750.00    95,450.00       95,450.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 95,450 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 95,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0040 ลว.19 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,082 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,082 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0041 ลว.19 ส.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 12,550 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 12,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0042 ลว.19 ส.ค.65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 45,120 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 45,120 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0043 ลว.18 ส.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,424 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,424 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0044 ลว.18 ส.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 22,160 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 22,160 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0045 ลว.18 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 19,005 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 19,005 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0046 ลว.18 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 780 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 780 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0051 ลว.18 ส.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 360 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0052 ลว.18 ส.ค.65
บ.ฮอทิโกร จก. 4,298 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 4,298 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0053 ลว.22 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 2,025 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 2,025 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0054 ลว.22 ส.ค.65
บ.สมำร์ท โซลูช่ัน จก. 2,500 บ./ บ.สมำร์ท โซลูช่ัน จก. 2,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0055 ลว.22 ส.ค.65
บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 1,080 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 1,080 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0056 ลว.22 ส.ค.65

257 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 50,200.00    50,200.00       5,020.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ทีซำยน์ เทรดด้ิง จก. 50,200 บ. หจก.เอ.ทีซำยน์ เทรดด้ิง จก. 50,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0057 ลว.22 ส.ค.65
258 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 12,000.00    7,530.00         7,530.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 7,530 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 7,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0058 ลว.18 ส.ค.65
259 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 43,900.00    43,900.00       43,900.00       เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 43,900 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 43,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0039 ลว.18 ส.ค.65
260 จัดซ้ือกระเป๋ำเอกสำร จ ำนวน 100 ใบ 29,000.00    29,000.00       29,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,000 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0049 ลว.18 ส.ค.65
261 จัดซ้ือเส้ือจัดกิจกรรมจิตอำสำ จ ำนวน 100 ตัว 31,000.00    31,000.00       31,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ตันติยำนันท์ กำร์เม้นท์ จก. 31,000 บ. บ.ตันติยำนันท์ กำร์เม้นท์ จก. 31,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0050 ลว.18 ส.ค.65
262 จัดซ้ือป้ำยคล้องคอแนวต้ังพร้อมสำย จ ำนวน 100 อัน 4,000.00      4,000.00         4,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 4,000 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 4,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0051 ลว.18 ส.ค.65
263 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 3,000.00      2,957.00         2,957.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,957 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,957 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0052 ลว.22 ส.ค.65
264 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 1,400.00      515.00            515.00            เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 515 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 515 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0053 ลว.22 ส.ค.65

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,597 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,597 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0084 ลว.30 ส.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 6,090 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 6,090 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0085 ลว.30 ส.ค.65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,512 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,512 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0086 ลว.30 ส.ค.65
มูลนิธิโครงกำรหลวง 360 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 360 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0087 ลว.30 ส.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 29,930 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 29,930 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6508-0088 ลว.30 ส.ค.65

294 จัดซ้ือของท่ีระลึก จ ำนวน 2 รำยกำร 19,040.00    19,040.00       19,040.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,040 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0065 ลว.30 ส.ค.65
295 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 5,100.00      4,760.00         4,760.00         เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 4,760 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 4,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0066 ลว.30 ส.ค.65
296 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,500.00    19,320.00       19,320.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,320 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0067 ลว.30 ส.ค.65

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,350 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,350 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0068 ลว.30 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 6,749 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 6,749 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0069 ลว.30 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,030 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0070 ลว.30 ส.ค.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 960 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 960 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0071 ลว.30 ส.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 1,400 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 1,400 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0072 ลว.30 ส.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,000 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0073 ลว.30 ส.ค.65

15,305.00       

เฉพำะเจำะจง16,742.00       16,742.00       21,040.00    จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร

11,500.00    จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รำยกำร
245

เฉพำะเจำะจง94,752.00       94,752.00       96,080.00    จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร

251

250
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 33,880.00    33,600.00       33,600.00       เฉพำะเจำะจง

150,305.00     เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง8,060.00         8,060.00         

248

246
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 16,234.00    

เฉพำะเจำะจง

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร วัสดุประกำ วัสดุสนง. 15 รำยกำร

254

253
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 17,470.00    

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง90,849.00       90,849.00       94,350.00    

255
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 8,220.00      6,323.00         6,323.00         

300
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 3,400.00      3,360.00         3,360.00         เฉพำะเจำะจง

41,802.00       เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง12,687.00       12,687.00       

297

291
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 41,860.00    41,802.00       

เฉพำะเจำะจง12,129.00       12,129.00       14,050.00    จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร

13,800.00    จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร
265

14,632.00       14,632.00       เฉพำะเจำะจง

256
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 4,100.00      3,580.00         3,580.00         



303 จัดซ้ือวัสดุสำรเคมี จ ำนวน 6 รำยกำร 28,120.00    28,120.00       28,120.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ทีซำยน์ เทรดด้ิง จก. 28,120 บ. หจก.เอ.ทีซำยน์ เทรดด้ิง จก. 28,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0074 ลว.30 ส.ค.65
Natural Agriculture 3,600 บ./ Natural Agriculture 3,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0075 ลว.30 ส.ค.65
มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,240 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6508-0076 ลว.30 ส.ค.65

เฉพำะเจำะจง
304

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 17,040.00    16,840.00       16,840.00       



1 จ้างซ่อมเบรครถตู้ 8 ท่ีน่ัง หมายเลขทะเบียน นค 9039 เชียงใหม่ 5,842.20            5,842.20           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 5,842.20            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 5,842.20           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00001
จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 9,420.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 2 ส.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 6,719.60            

2 ซ้ือวัสดุประปา จ านวน 5 รายการ 1,216.00            1,216.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 1,216.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 1,216.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00002
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ากัด 1,267.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 2 ส.ค. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 1,329.00            

3 จ้างซ่อมเคร่ืองคิดเงิน ตู้เก็บเงิน ลานจอดรถ P3 P4 จ านวน 1 เคร่ือง 4,500.00            4,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 4,500.00            ร้านชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 4,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00003
โดยนางสาวนวภัสร์ ยาวุฒิ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 ส.ค. 65

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน 5,350.00            5,350.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,350.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,350.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00004
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 6,200.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ส.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 6,500.00            

5 จ้างเหมารถไถนาพรวนแปลงนา ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 1 งาน 2,500.00            2,500.00           เฉพาะเจาะจง 1.นายนรินทร์ อินชัย 2,500.00            นายนรินทร์ อินชัย 2,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00005
2.นายปิยะพงค์ กาบค า 3,000.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ส.ค. 65
3.นายยุทธพงษ์ แสนธิ 3,500.00            

6 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน 19,189.38          19,189.38         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,189.38          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,189.38         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00006
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 23,085.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ส.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 25,620.00          

7 ซ้ือต้นกล้าพืชผักสวนครัว จ านวน 5 รายการ 6,400.00            6,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิเชียรฟาร์ม โดยนายวิเชียร พรมลี 6,400.00            ร้านวิเชียรฟาร์ม โดยนายวิเชียร พรมลี 6,400.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ส.ค. 65

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม (ตุ๊กตา) จ านวน 2 รายการ 19,966.20          19,966.20         เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง-ปลีกส่ง โดยนางสาวเกษร รุ่งเรือง 19,966.20          ร้านรุ่งเรือง-ปลีกส่ง โดยนางสาวเกษร รุ่งเรือง 19,966.20         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ส.ค. 65

9 ซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ จ านวน 2 รายการ 92,800.00          92,800.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านกฤษณาสังฆภัณฑ์ โดยนางสาวกฤษณา ค าเมือง 92,800.00          ร้านกฤษณาสังฆภัณฑ์ โดยนางสาวกฤษณา ค าเมือง 92,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00009
2.ร้านสิริมงคล ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนางสาววิไล จินโนวาส 96,320.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ส.ค. 65
3.นางสาวณัฐธิดา สักค า 94,880.00          

10 จ้างเหมารถแบคโฮขนาด PC50 พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง 60,000.00          60,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 60,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 60,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00010
จ านวน 1 งาน 2.นายนิคม สมหล้า 66,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ส.ค. 65

3.นายสุขสรรค์ จิโนฟู 72,000.00          

11 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ านวน 14 รายการ 80,858.00          80,858.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 80,858.00          บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 80,858.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00011
2.ร้านแม่มาลัยเกษตรภัณฑ์ 105,168.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ส.ค. 65
3.ร้านต้นกล้าท้าตะวัน 101,123.00        

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 ซ้ือวัสดุและสารเคมีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน 2 รายการ 22,235.00          22,235.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 5,960.00            1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 5,960.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00012
(จ านวน 1 รายการ) จ านวน 1 รายการ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ส.ค. 65
2.บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด (จ านวน 1 รายการ) 7,500.00            
3.บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (จ านวน 1 รายการ) 8,000.00            2.ร้าน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนางสาววันเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 16,275.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00013
4.ร้าน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนางสาววันเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 16,275.00          จ านวน 1 รายการ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ส.ค. 65
(จ านวน 1 รายการ)
5.ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข (จ านวน 1 รายการ) 16,740.00          
6.ร้านกรรณิการ์ วัสดุภัณฑ์ (จ านวน 1 รายการ) 16,554.00          

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ จ านวน 13 รายการ 25,200.00          25,200.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 25,200.00          บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 25,200.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00014
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มี โชค 28,331.46          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ส.ค. 65
3.ร้านเชียงใหม่พลาสติก 27,751.52          

14 ซ้ือไดสตาร์ทพร้อมติดต้ัง รถบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 5,778.00            5,778.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 5,778.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 5,778.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00015
ผษ 5726 เชียงใหม่ จ านวน 1 ลูก 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 6,366.50            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ส.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 6,634.00            

15 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและซ่อมรถเก๋ง 2 ตอน หมายเลขทะเบียน 10,892.60          10,892.60         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 10,892.60          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 10,892.60         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00016
ขฉ 4489 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 11,984.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ส.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 12,519.00          

16 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและซ่อมรถ 4 ประตู ท้ายบรรทุกขับเคล่ือน 2 ล้อ 31,693.40          31,693.40         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 31,693.40          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 31,693.40         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00017
หมายเลขทะเบียน ขฉ 7130 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 34,860.60          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ส.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 36,447.41          

17 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 งาน 39,500.00          39,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 39,500.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 39,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00018
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 43,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ส.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 43,820.00          

18 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 30,030.00          30,030.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 30,030.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 30,030.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00019
และการเรียนรู้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 7 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ส.ค. 65

19 จ้างเหมาเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาเรือนกล้วยไม้ จ านวน 1 งาน 169,659.20        169,659.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 169,659.20        บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 169,659.20       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00020
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ส.ค. 65

20 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 6 รายการ 315,000.00        315,000.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 315,000.00        มูลนิธิโครงการหลวง 315,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ส.ค. 65

21 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร จ านวน 36 รายการ 225,000.00        225,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 235,575.00        1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 62,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00022
(จ านวน 34 รายการ) จ านวน 11 รายการ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 ส.ค. 65
2.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด (จ านวน 34 รายการ) 252,488.00        
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ (จ านวน 34 รายการ) 268,525.00        2.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด (จ านวน 25 รายการ) 162,200.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00023

ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 ส.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

22 จ้างขุดลอกร่องระบายน้ า พ้ืนท่ีระยะทาง 847 เมตร จ านวน 1 งาน 59,500.00          59,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 59,500.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 59,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00024
2.นายนิคม สมหล้า 70,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 ส.ค. 65
3.นายสุขสรรค์ จิโนฟู 65,000.00          

23 ซ้ือหลอดไฟจ าปา LED จ านวน 1 รายการ 2,140.00            2,140.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 2,140.00            บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 2,140.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00025
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามลานนาโพรดักส์ 3,210.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 16 ส.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนด ารงค์การไฟฟ้า 2,675.00            

24 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 1,701.30            1,701.30           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 1,701.30            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 1,701.30           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00026
ผษ 5437 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 1,883.20            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 16 ส.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 1,968.80            

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ส าหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือในการดูแลรักษาสวน 198,048.00        198,048.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 198,048.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 198,048.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00027
จ านวน 81 รายการ 2.บริษัท เอส.ซี.แอล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 206,515.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 16 ส.ค. 65

3.ร้านตนานุวัฒน์ 205,970.00        

26 จ้างเหมาพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารขาวด า ขนาด A2 จ านวน 1 งาน 8,400.00            8,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก 8,400.00            ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก 8,400.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00028
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ส.ค. 65

27 จ้างโครงการชีพลักษณ์ของพรรณไม้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 200,000.00        200,000.00       เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 200,000.00        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 200,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00029
จ านวน 22 ชนิด ระยะท่ีห้า ถูกต้องครบถ้วน ลว. 17 ส.ค. 65

28 ซ้ือต้นกล้าไม้ดอก จ านวน 28 รายการ 219,640.00        219,640.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 219,640.00        บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 219,640.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00030
2.ร้านแม่มาลัยเกษตรภัณฑ์ 268,840.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ส.ค. 65
3.ร้านต้นกล้าท้าตะวัน 285,532.00        

29 จ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับ จ านวน 1 งาน 5,400.00            5,400.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,400.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,400.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00031
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ส.ค. 65

30 ซ้ือหญ้า จ านวน 2 รายการ 16,750.00          16,750.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 16,750.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 16,750.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00032
2.ร้านAmozonia Landscape 18,750.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 ส.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ 18,250.00          

31 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 8 รายการ 226,600.00        226,600.00       เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 226,600.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 226,600.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00033
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 248,920.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 ส.ค. 65
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 266,950.00        

32 จ้างตรวจเช็คระบบขับเคล่ือนรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน 23 ท่ีน่ัง 19,260.00          19,260.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ากัด 19,260.00          บริษ ท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ากัด 19,260.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00034
จ านวน 10 คัน 2.บริษัท เอ.ไอ.โซลูช่ันเซอร์วิส จ ากัด 37,450.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 ส.ค. 65

3.ร้าน T.C. Sales and Services 35,000.00          

33 จ้างเหมาจัดท านิทรรศการจ าลองสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 27,766.50          27,766.50         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 27,766.50          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 27,766.50         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00035
จ านวน 6 รายการ 2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 34,115.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 ส.ค. 65

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 46,665.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

34 จ้างท าสายคล้องแมส (ริบบ้ินพิมพ์ลาย พร้อมอะไหล่คล้อง 2 ช้ิน) 64,200.00          64,200.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลานนา อราวด์ จ ากัด 64,200.00          บริษัท ลานนา อราวด์ จ ากัด 64,200.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00036
จ านวน 3,000 ช้ิน 2.บริษัท พีบี แอพพาเรล จ ากัด 85,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 ส.ค. 65

3.บริษัท สิทธิโชติ อินเตอร์เทรด จ ากัด 78,000.00          

35 จ้างเหมาท าป้ายนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 11 รายการ 160,010.00        160,010.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 160,010.00        ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 160,010.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00037
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 169,715.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 ส.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 172,550.00        

36 จ้างท าตรายาง จ านวน 41 รายการ 15,830.00          15,830.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 15,830.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 15,830.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00038
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 ส.ค. 65

37 ซ้ือผ้าเต็นท์ จ านวน 2 รายการ 57,100.00          57,100.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเต็นท์พับและเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด โดย นางสาวฐาปนี ตรียาวรรณ์ 57,100.00          ร้านเต็นท์พับและเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด 57,100.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00039
2.ร้านเกตุสุดา โดยนางเกตุสุดา กาญจนขันธกุล 62,800.00          โดย นางสาวฐาปนี ตรียาวรรณ์ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 ส.ค. 65
3.ร้านวังสะแกงเฟอร์นิเจอร์ 72,000.00          

38 จ้างจัดท าใบงานกิจกรรมหา RC จ านวน 5,000 ใบ 8,560.00            8,560.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 8,560.00            บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 8,560.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00040
2.บริษัท คอมฟอร์ม(เชียงใหม่) จ ากัด 9,630.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 ส.ค. 65
3.ร้านรักษ์พร้ินต้ิงแอนด์กราฟฟิค ซีไซน์ 9,500.00            

39 จ้างร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีช ารุด สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และสวน ธ.ก.ส 200,000.00        148,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กายเกษมกิจ 146,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กายเกษมกิจ 146,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00041
จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สามมิตร 148,000.00        ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65

40 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 4 รายการ 20,507.50          20,507.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 20,507.50          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 20,507.50         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00042
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65

41 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 งาน 19,500.00          19,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,500.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00043
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 31 ส.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์

42 ซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 7 รายการ 12,137.18          12,137.18         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ ากัด 12,137.18          บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ ากัด 12,137.18         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ส.ค. 65

43 ซ้ือสีทาอาคารภายนอกสวนธนาคารกรุงไทย จ านวน 3 รายการ 6,410.00            6,410.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 6,410.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 6,410.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00002
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ากัด 6,492.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 2 ส.ค. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 6,469.00            

44 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายกาแฟ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 9 รายการ 4,265.00            4,265.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 4,265.00            บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 4,265.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ส.ค. 65

45 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายการ 80,000.00          80,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 80,000.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 80,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00004
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 85,250.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 2 ส.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 89,000.00          

46 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 44 รายการ 72,919.59          72,919.59         เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 72,919.59          บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 72,919.59         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ส.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

47 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนามาตรฐาน 48,880.00          48,880.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 48,880.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 48,880.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00006
และยกระดับ จ านวน 1 งาน 2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 52,100.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 ส.ค. 65

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 58,990.00          

48 จ้างผลิตและติดสต๊ิกเกอร์กระจกประตู (สีขุ่น) ณ ห้องประชุมลีลาวดี 4,280.00            4,280.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม 4,280.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม 4,280.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00007
จ านวน 1 งาน 2.ร้านพีเอ็นพี เทคโนโลยี โดยนางสาวพรรณนิภา สีมันตร 8,500.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 ส.ค. 65

3.ร้านเชียงใหม่เทเลคอมเซอร์วิส โดยนายวีระชัย ใจใฝ่ 6,000.00            

49 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารนิทรรศการ สวนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ 98,950.00          98,950.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางอรอนงค์ อินพรหม 98,950.00          นางอรอนงค์ อินพรหม 98,950.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00008
จ านวน 1 งาน 2.นายสิริปกรณ์ ปัญโญใหญ่ 144,863.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ส.ค. 65

3.นายเดชา ซาวค าเขต 120,740.00        

50 จ้างเหมาติดต้ังแผ่นยิปซ่ัมร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก จ านวน 1 งาน 36,260.00          36,260.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายจิรวัฒน์ อินต๊ะสม 36,260.00          นายจิรวัฒน์ อินต๊ะสม 36,260.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00009
2.นายสันดุษิต แก้วดี 40,600.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ส.ค. 65
3.นายกวินวัชร์ โชติสุริยพัทธ์ 42,000.00          

51 ซ้ือชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดต้ังส าหรับงานจัดประชุม 144,343.00        144,343.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม 144,343.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม 144,343.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00010
ณ ห้องประชุมลีลาวดี จ านวน 9 รายการ 2.ร้านพีเอ็นพี เทคโนโลยี โดยนางสาวพรรณนิภา สีมันตร 176,800.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ส.ค. 65

3.ร้านเชียงใหม่เทเลคอมเซอร์วิส โดยนายวีระชัย ใจใฝ่ 157,800.00        

52 จ้างเปล่ียนประตูห้องประชุมรัตนพฤกษ์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน 21,507.00          21,507.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคที 999 21,507.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคที 999 21,507.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00011
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐกมล 888 ก่อสร้าง 31,030.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 16 ส.ค. 65
3.นายเศวต เปียงใจค า 24,931.00          

53 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,772.00            2,772.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 2,772.00            บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 2,772.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00012
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ส.ค. 65

54 ซ้ือป้ายห้ามท้ิงส่ิงของและผ้าอนามัยลงในโถส้วม จ านวน 1 รายการ 1,500.00            1,500.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 1,500.00            บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 1,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00013
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มี โชค 2,247.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 ส.ค. 65
3.ร้านเชียงใหม่พลาสติก 2,407.50            

55 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองฟอกอากาศ จ านวน 2 รายการ 10,430.00          10,430.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 10,430.00          บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 10,430.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00014
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 10,930.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 ส.ค. 65
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด 11,130.00          

56 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 2,140.00            2,140.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 2,140.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 2,140.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 ส.ค. 65

57 ซ้ือสีส าหรับปรับปรุงสวนองค์กรหน่วยงานภาคี  จ านวน 3 รายการ 27,840.00          27,840.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 27,840.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 27,840.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00016
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ากัด 28,352.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 ส.ค. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 28,200.00          

58 จ้างทาสีสวนองค์กรหน่วยงานภาคี จ านวน 3 งาน 99,000.00          99,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเนรมิตร โดยนายจักรพงษ์ เจริญวรรณ์ 99,000.00          ร้านเนรมิตร โดยนายจักรพงษ์ เจริญวรรณ์ 99,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00017
2.นางสาวผกากรอง สุภาเวียง 113,500.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 ส.ค. 65
3.นายพีระพงษ์ แสนจันทร์ 129,000.00        



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

59 ซ้ืออาหารกลางวัน จ านวน 3 รายการ 51,200.00          51,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 51,200.00          ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 51,200.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00018
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ส.ค. 65

60 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายกาแฟ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 32 รายการ 65,007.00          65,007.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 65,007.00          บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 65,007.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00019
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ส.ค. 65

61 ซ้ือตลับผ้าหมึก จ านวน 1 รายการ 975.00               975.00              เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 975.00               บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 975.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00020
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 1,200.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ส.ค. 65
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด 1,075.00            

62 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 9 รายการ 98,705.00          98,705.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 98,705.00          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 98,705.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00021
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ส.ค. 65

63 จ้างผลิตโปสการ์ด จ านวน 1 รายการ 4,280.00            4,280.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภทระ พรีเพรส 4,280.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภทระ พรีเพรส 4,280.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00022
2.ร้านซี เอ็ม กราฟิก กรุ๊ป 6,000.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ส.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์สวัสด์ิการพิมพ์ 8,460.00            

64 จ้างท าป้ายเผยแพร่ความรู้สวนธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 3 งาน 3,274.20            3,274.20           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 3,274.20            บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 3,274.20           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00023
2.บริษัท ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์เทช่ัน เอเจนซ่ี จ ากัด 3,627.30            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ส.ค. 65
3.บริษัท เอ-ไมซ์ คอร์ป จ ากัด 3,948.30            

65 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 20 รายการ 3,420.00            3,420.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 3,420.00            บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 3,420.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ส.ค. 65

66 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานจัดเล้ียงและเช่าสถานท่ี จ านวน 3 รายการ 8,300.00            8,300.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 8,300.00            บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 8,300.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00025
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มี โชค 9,416.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ส.ค. 65
3.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้าง จ ากัด 9,041.50            

67 ซ้ือชุดเคร่ืองนอน จ านวน 10 รายการ 104,806.50        104,806.50       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมิสคอตต้อน โดยนายพงศ์ศักด์ิ ล้ิมโอฬารสุขสกุล 104,806.50        ร้านมิสคอตต้อน โดยนายพงศ์ศักด์ิ ล้ิมโอฬารสุขสกุล 104,806.50       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00026
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทรเบิล ฟาร์ม 107,952.30        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ส.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาป้า วัลเล่ย์ 111,258.60        

68 จ้างผลิตแก้วกาแฟ จ านวน 2 รายการ 36,250.00          36,250.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 36,250.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 36,250.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00027
2.ร้าน Take away packaging 40,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ส.ค. 65
3.ร้าน Printing CUP 39,600.00          

69 ซ้ือเคร่ืองดักยุง โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 8,970.00            8,970.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 8,970.00            บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 8,970.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00028
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มี โชค ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ส.ค. 65
3.บริษัท สหไฟฟ้า 2018 จ ากัด

70 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จ านวน 17 รายการ 9,773.00            9,773.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 9,773.00            บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 9,773.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00029
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65

71 ซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 7 รายการ 81,891.10          81,891.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ ากัด 81,891.10          บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ ากัด 81,891.10         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00030
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

72 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 16 รายการ 86,871.25          86,871.25         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 86,871.25          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 86,871.25         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00031
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65

73 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายกาแฟ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 7 รายการ 34,650.00          34,650.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ (จ านวน 1 รายการ) 3,600.00            1.นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ (จ านวน 1 รายการ) 3,600.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00032
2.นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล (จ านวน 1 รายการ) 4,950.00            ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65
3.นางวันดี วนาเวียงวงศ์ (จ านวน 1 รายการ) 4,950.00            
4.สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 4,950.00            2.นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล (จ านวน 1 รายการ) 4,950.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00033
(จ านวน 1 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65
5.นายสุชาติ ตาม่ี (จ านวน 1 รายการ) 5,850.00            
6.นายหน่ัน ใจปิง (จ านวน 1 รายการ) 5,400.00            3.นางวันดี วนาเวียงวงศ์ (จ านวน 1 รายการ) 4,950.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00034
7.นายศรัญ สีเขียว (จ านวน 1 รายการ) 4,950.00            ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65

4.สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผล 4,950.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00035
โครงการหลวงสบเมย จ ากัด (จ านวน 1 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65

5.นายสุชาติ ตาม่ี (จ านวน 1 รายการ) 5,850.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00036
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65

6.นายหน่ัน ใจปิง (จ านวน 1 รายการ) 5,400.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00037
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65

7.นายศรัญ สีเขียว (จ านวน 1 รายการ) 4,950.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6508-00038
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ส.ค. 65

74 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 9,000.00            9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย แซ่ว่าง 9,000.00            นายเอกชัย แซ่ว่าง 9,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 338/2565

ลว. 26 ส.ค. 65

75 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอโณทัย ปัญโญนันท์ 15,000.00          นางสาวอโณทัย ปัญโญนันท์ 15,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 339/2565

ลว. 30 ส.ค. 65

76 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรนันท์ ต่อจากหม่ืน 15,000.00          นางสาวจีรนันท์ ต่อจากหม่ืน 15,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 340/2565

ลว. 30 ส.ค. 65

77 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา ชัติกุล 15,000.00          นางสาวชลธิชา ชัติกุล 15,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 341/2565

ลว. 30 ส.ค. 65
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