
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง
 วงเงิน

งบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวัสดุหตัถกรรม จ ำนวน 11 รำยกำร 12,990.00      12,990.00       12,990.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชัย 12,990 บำท ร้ำนบญุชัย 12,990 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00016 ลว.8 ก.ค.65
2 จดัซ้ือวัสดุหตัถกรรม จ ำนวน 25 รำยกำร 18,910.00      18,910.00       18,910.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชัย 18,910 บำท ร้ำนบญุชัย 18,910 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00011 ลว.8 ก.ค.65
3 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 24,800.00      24,734.00       24,734.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 24,734 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 24,734 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00006 ลว.8 ก.ค.65
4 จดัซ้ือไม้ดอกไม้ประดับ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00      10,000.00       10,000.00    เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00015 ลว.8 ก.ค.65
5 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 4,200.00        3,909.00         3,909.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 3,909 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00017 ลว.8 ก.ค.65
6 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 4 รำยกำร 21,300.00      19,350.00       19,350.00    เฉพำะเจำะจง ชิชำงคอมพวิเตอร์ 19,350 บำท ชิชำงคอมพวิเตอร์ 19,350 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00018 ลว.8 ก.ค.65
7 จดัซ้ือแฟลช์ไดรฟ ์จ ำนวน 1 รำยกำร 1,520.00        1,520.00         1,520.00      เฉพำะเจำะจง ชิชำงคอมพวิเตอร์ 1,520 บำท ชิชำงคอมพวิเตอร์ 1,520 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00019 ลว.8 ก.ค.65
8 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 18,210.00      510.00            510.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 510 บำท หจก.นอร์ทเทอร์เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 510 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00021 ลว.8 ก.ค.65

17,700.00       17,700.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 17,700 บำท ร้ำนปำริชำติ 17,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00020 ลว.8 ก.ค.65
9 จดัซ้ืออุปกรณ์กฬีำ จ ำนวน 4 รำยกำร 5,000.00        5,000.00         5,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 5,000 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 5,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0007 ลว.8 ก.ค.65

10 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 8,850.00        8,850.00         8,850.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,850 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,850 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0008 ลว.8 ก.ค.65
11 จดัซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 150 กระสอบ 28,500.00      27,300.00       27,300.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 27,300 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 27,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0009 ลว.8 ก.ค.65
12 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 84,700.00      56,010.00       56,010.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 56,010 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 56,010 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0010 ลว.8 ก.ค.65
13 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 38,000.00      32,890.00       32,890.00    เฉพำะเจำะจง ชิชำงคอมพวิเตอร์ 32,890 บำท ชิชำงคอมพวิเตอร์ 32,890 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0011 ลว.8 ก.ค.65
14 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 11 รำยกำร 19,675.00      13,997.00       13,997.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 13,997 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 13,997 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0012 ลว.8 ก.ค.65
15 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 15,000.00      8,000.00         8,000.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 8,000 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 8,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0013 ลว.8 ก.ค.65
16 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 35 รำยกำร 27,840.00      19,422.00       19,422.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  10,345 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  10,345 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0014 ลว.8 ก.ค.65

5,917.00         5,917.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,917 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,917 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0015 ลว.8 ก.ค.65
3,160.00         3,160.00      เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกร์วเชอรร่ี 3,160 บำท บจก.แฮนด์ โกร็วเชอรร่ี 3,160 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0016 ลว.8 ก.ค.65

17 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 36,000.00      36,000.00       36,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 36,000 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 36,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00012 ลว.ก.ค.65
18 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 25,950.00      25,950.00       25,950.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว์ ม.13 25,950 บำทวิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว์ ม.13 25,950 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00014 ลว.8 ก.ค.65
19 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 21,600.00      21,600.00       21,600.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกดั 21,600 บำทสหกรณ์พฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกดั 21,600 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0006 ลว.8 ก.ค.65

20
จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00        

8,000.00         8,000.00      
เฉพำะเจำะจง

วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบำ้นผำแดง 
ต ำบลกืด๊ช้ำง 8,000 บำท

วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบำ้นผำแดง 
ต ำบลกืด๊ช้ำง 8,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6507-00004 ลว.8 ก.ค.65

21 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 44,000.00      44,000.00       44,000.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แสงทองเคมีเกษตร 44,000 บำท บจก.แสงทองเคมีเกษตร 44,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00010 ลว.8 ก.ค.65
22 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 58,045.00      58,045.00       58,045.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอมกอ๋ยกำรเกษตร 58,045 บำท ร้ำนอมกอ๋ยกำรเกษตร 58,045 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00008 ลว.8 ก.ค.65
23 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 11,100.00      11,100.00       11,100.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุพำกำรค้ำ โดย น.ส.วิรัลยุพำ นำคง 11,100 บำท ร้ำนยุพำกำรค้ำ โดย น.ส.วิรัลยุพำ นำคง 11,100 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00040 ลว.8 ก.ค.65
24 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 38 รำยกำร 83,120.00      83,120.00       83,120.00    เฉพำะเจำะจง หจก.แกม้กำรค้ำ 83,120 บำท หจก.แกม้กำรค้ำ 83,120 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0022 ลว.8 ก.ค.65
25 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 24,000.00      24,000.00       24,000.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกร์วเชอรร่ี 24,000 บำท บจก.แฮนด์ โกร์วเชอรร่ี 24,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00038 ลว.22 ก.ค.65
26 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,000.00        4,900.00         4,900.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 4,900 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 4,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0028 ลว.22 ก.ค.65
27 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 17,300.00      4,500.00         4,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อรัญญำกำรค้ำ 4,500 บำท ร้ำน อรัญญำกำรค้ำ 4,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0027 ลว.22 ก.ค.65

12,516.00       12,516.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 12,516 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 12,516 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0026 ลว.22 ก.ค.65
28 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 33,770.00      18,333.00       18,333.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกร์ว เชอร่ี18,333 บำท บจก.แฮนด์โกร์ว 18,333 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00041 ลว.22 ก.ค.65

15,100.00       15,100.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  15,100 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  15,100 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00043 ลว.22 ก.ค.65
29 จดัซ้ือยำ/เวชภณัฑ์สัตว์ จ ำนวน 9 รำยกำร 45,750.00      45,450.00       45,450.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 45,450 บำท หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 45,450 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0030 ลว.22 ก.ค.65
30 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 26,630.00      3,870.00         3,870.00      เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 3,870 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 3,870 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0033 ลว.22 ก.ค.65

22,739.00       22,739.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกร์ว เชอร่ี 22,739 บำท บจก.แฮนด์โกร์ว เชอร่ี 22,739 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0032 ลว.22 ก.ค.65

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฏำคม 2565

สถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 กรกฎำคม 2565



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง
 วงเงิน

งบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

31 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 26,450.00      26,450.00       26,450.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส 26,450 บำท หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส 26,450 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00062 ลว.26 ก.ค.65
32 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 36,000.00      36,000.00       36,000.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 36,000 บำทวิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 36,000 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0038 ลว.26 ก.ค.65
33 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 14 รำยกำร 9,930.00        9,930.00         9,930.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นพยอม ออโต้ไบค์ 9,930 บำท ร้ำนต้นพยอม ออโต้ไบค์ 9,930 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00037 ลว.22 ก.ค.65 
34 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 44,900.00      44,900.00       44,900.00    เฉพำะเจำะจง หจก.พงศรำพำณิชย์ 44,900 บำท หจก.พงศรำพำณิชย์ 44,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00039 ลว.22 ก.ค.65
35 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7835 ลว. 27 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ค. 65
36 จำ้งเหมำบริกำรรถตู้ 1 รำยกำร 5,400.00        5,400.00         5,400.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,400 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,400 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8034 ลว. 30 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ค. 65
37 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ค. 65นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7816 ลว. 27 ม.ิย. 65
38 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2251 ลว. 21 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 30 ม.ิย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 30 ม.ิย. 65
39 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7729 ลว. 23 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65
40 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2319 ลว. 27 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ค. 65
41 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ค. 65นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 5-7 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2330 ลว. 27 ม.ิย. 65
42 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2463 ลว. 1 ก.ค. 65
43 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2578 ลว. 7 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65
44 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ก.ค. 65นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 18-19 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2515 ลว. 5 ก.ค. 65
45 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7811 ลว. 27 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 19 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 19 ก.ค. 65
46 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวสพ.(สพ)/8165 ลว. 4 ก.ค. 65
47 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2130 ลว. 14 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65
48 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2603 ลว. 8 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 20-21 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 20-21 ก.ค. 65
49 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2516 ลว. 5 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65
50 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2589 ลว. 8 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 20-21 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 20-21 ก.ค. 65
51 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2466 ลว. 1 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65
52 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00         7,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 18-21 ก.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 18-21 ก.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8027 ลว. 30 ม.ิย. 65
53 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2185 ลว. 17 ม.ิย. 65
54 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7832 ลว. 27 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65
55 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7834 ลว. 27 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 4-5 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 4-5 ก.ค. 65
56 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8003 ลว. 30 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 4 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 4 ก.ค. 65
57 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2387 ลว. 28 ม.ิย. 65



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง
 วงเงิน

งบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 5-6 ก.ค. 65
58 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 30 ม.ิย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 30 ม.ิย. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2309 ลว. 24 ม.ิย. 65
59 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7836 ลว. 27 ม.ิย. 65

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
60 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 10,700.00      10,700.00       10,700.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 10,700 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 10,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2342 ลว. 27 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD 1 คัน และรถตู้ 1 คัน จ ำนวน 3 วัน 6-8 
ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD 1 คัน และรถตู้ 1 คัน จ ำนวน 3 วัน 6-8 
ก.ค. 65

61 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2285 ลว. 23 ม.ิย. 65
62 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 7 ก.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 7 ก.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7651 ลว. 22 ม.ิย. 65
63 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 7 ก.ค. 65 นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 7 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7817 ลว. 27 ม.ิย. 65
64 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00         7,000.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2512 ลว. 5 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 18-21 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 18-21 ก.ค. 65
65 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 18-20 ก.ค. 65นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 18-20 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2184 ลว. 17 ม.ิย. 65
66 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2553 ลว. 6 ก.ค. 65
67 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 11 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 11 ก.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7704 ลว. 23 ม.ิย. 65
68 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2554 ลว. 6 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 22 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 22 ก.ค. 65
69 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 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. 65นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2461 ลว. 1 ก.ค. 65
70 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2460 ลว. 1 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65
71 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 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. 65นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 11-12 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2462 ลว. 1 ก.ค. 65
72 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2496 ลว. 4 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 11 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 11 ก.ค. 65
73 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 11 ก.ค. 65นำยประพนัธ์ ไชยชมภ ู1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 11 ก.ค. 65ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2320 ลว. 27 ม.ิย. 65
74 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2464 ลว. 1 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 18-19 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 18-19 ก.ค. 65
75 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2513 ลว. 5 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 19-20 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 19-20 ก.ค. 65
76 จำ้งเหมำบริกำรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00         3,600.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2816 ลว. 26 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 1-2 ส.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 1-2 ส.ค. 65
77 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน กษ 3558 ชม. 4,260.00        4,260.00         4,260.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมำร์ท บ ีคำร์เซอร์วิส 4,260 บำท ร้ำน สมำร์ท บ ีคำร์เซอร์วิส 4,260 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0036 ลว. 25 ก.ค. 65
78 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ขน 8622 ชม. 1,916.37        1,916.37         1,916.37      เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั 1,916.37 บำท บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั 1,916.37 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0035 ลว. 25 ก.ค. 65
79 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน กฉ 5082 ชม.         9,325.00          9,325.00       9,325.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมำร์ท บ ีคำร์เซอร์วิส 9,325 บำท ร้ำน สมำร์ท บ ีคำร์เซอร์วิส 9,325 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO66507-00052 ลว. 25 ก.ค. 65
80 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8233 ลว. 4 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ก.ค. 65
81 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00         7,000.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8008 ลว. 30 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ค. 65
82 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2256 ลว. 21 ม.ิย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65
83 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/7649 ลว. 22 ม.ิย. 65
84 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2284 ลว. 23 ม.ิย. 65
85 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 4-6 ก.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2089 ลว. 13 ม.ิย. 65



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง
 วงเงิน

งบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

86 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00         7,000.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8004 ลว. 30 ม.ิย. 65
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 4-7 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 4-7 ก.ค. 65

87 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00        8,700.00         8,700.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 8,700 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 8,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8001 ลว. 30 ม.ิย. 65
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 4-8 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 4-8 ก.ค. 65

88 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 13,800.00      13,800.00       13,800.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 13,800 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 13,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8007 ลว. 30 ม.ิย. 65
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 8 วัน 1 คัน 5-12 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 8 วัน 1 คัน 5-12 ก.ค. 65

89 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00         7,000.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/8009 ลว. 30 ม.ิย. 65
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 ก.ค. 65

90 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00         5,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สผ)/639 ลว. 15 ม.ิย. 65
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 6-8 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 6-8 ก.ค. 65

91 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00         1,800.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/2498 ลว. 4 ก.ค. 65
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 12 ก.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 12 ก.ค. 65

92
จดัจำ้งบ ำรุงรักษำเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้

      48,000.00        48,000.00     48,000.00

เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั พำวเวอร์ โซลูชั่น โพรไวเดอร์ 48,000 บ.

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั พำวเวอร์ โซลูชั่น โพรไวเดอร์ 48,000 
บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6507-00003 ลว. 7 กค.65

93 จดัจำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 1 รำยกำร            550.00             550.00          550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล็อก 550 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล็อก 550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0019 ลว. 11 กค.65

94
จดัจำ้งวิเครำะหตั์วอย่ำงดินและปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 40 
ตัวอย่ำง

      36,250.00        36,250.00     36,250.00

เฉพำะเจำะจง
หอ้งปฏบิติักำรปฐพศีำสตร์ ภำควิชำพชืศำสตร์และปฐพี
ศำสตร์

หอ้งปฏบิติักำรปฐพศีำสตร์ ภำควิชำพชืศำสตร์และปฐพี
ศำสตร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

APO6507-0020 ลว. 11 กค.65

คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 36,250 บ. คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 36,250 บ.

95 จดัจำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 8 รำยกำร
        1,130.00          1,130.00       1,130.00

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 1,130
 บ.

ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 1,130
 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6507-00022 ลว. 11 กค.65

96 จดัจำ้งผลิตสต๊ิกเกอร์ชื่อสถำบนั จ ำนวน 1 รำยกำร
        2,500.00          2,500.00       2,500.00

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 2,500
 บ.

ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 2,500
 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6507-00023 ลว. 11 กค.65

97 จดัจำ้งเหมำผลิตส่ือ       17,000.00        17,000.00     17,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงสำวณฐมณ ฤทธิกะลัส 17,000 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงสำวณฐมณ ฤทธิกะลัส 17,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00024 ลว. 11 กค.65

98
จดัจำ้งเหมำผลิต คู่มือ มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
โครงกำรหลวง

      70,000.00        70,000.00     70,000.00

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 
70,000 บ.

ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 
70,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6507-00025 ลว. 11 กค.65

99
จำ้งเหมำผลิตส่ือประชำสัมพนัธ์โครงกำร “รักษ์น้ ำเพือ่
พระแม่ของแผ่นดิน”

      45,250.00        45,250.00     45,250.00

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 
45,250 บ.

ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 
45,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6507-00026 ลว. 11 กค.65

100
จดัจำ้งผลิตส่ือเพือ่ด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกจิกรรม
กำรพฒันำชุมชนต้นแบบ

        5,800.00          5,800.00       5,800.00

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงสำวณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,800 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงสำวณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,800 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6507-00027 ลว. 11 กค.65

101 เศรษฐกจิพอเพยีง

102
จดัจำ้งผลิตส่ือองค์ควำมรู้เพือ่สนับสนุนกำรพฒันำศูนย์
เรียนรู้ส ำนักงำนโครงกำร

      10,800.00        10,800.00     10,800.00

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 
10,800 บ.

ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 
10,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6507-00028 ลว. 11 กค.65

103 พฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงลุ่มน้ ำน่ำน

104
จำ้งท ำปำ้ยเพือ่ใช้ในกำรจดัอบรมและประชำสัมพนัธ์
ด้ำนอำรักขำพชื จ ำนวน ๘ รำยกำร

    270,035.90      270,035.90   270,035.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พร้ินทต้ิ์ง จ ำกดั 270,035.90 บำท บริษัท เชียงใหม่ พร้ินทต้ิ์ง จ ำกดั 270,035.90 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำจำ้งท ำของ 20/2565 ลว.6
 กค.65

105 จำ้งบริกำรล่ำมแปลภำษำ       24,000.00        24,000.00     24,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิศรำ วังรัตนโสภณ 24,000 บำท นำงสำวนิศรำ วังรัตนโสภณ 24,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00029 ลว. 12 กค.65

106
จำ้งผลิตส่ือวีดีทศัน์ Royal Project Model ต่อบริบท
โลกของใหม่ เปน็ตัวขับเคล่ือนกำรพฒันำในกำรแกไ้ข
ปญัหำบนพืน้ที่สูง ภำยใต้กำรมุ่งสู่กรอบ BCG และ SDGs

      80,000.00        80,000.00     80,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ทรำย มีเดีย โปรดักชั่น 80,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ทรำย มีเดีย โปรดักชั่น 80,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00031 ลว. 7 กค.65

107
จำ้งออกแบบและพมิพแ์ผ่นพบั 3 ทบ เร่ือง กำรปอ้งกนั
และก ำจดัแมลงในอะโวกำโด้ในระยะติดผล

      30,000.00        30,000.00     30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย จ ำกดั 30,000 บ. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย จ ำกดั 30,000 
บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0025 ลว.22 กค.65

 
 

 
 



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง
 วงเงิน

งบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

108
จำ้งถ่ำยเอกสำรขำวด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร       49,987.50        49,987.50     49,987.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปจัจนึก 

49,987.50 บ.
ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปจัจนึก 
49,987.50 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00045 ลว.22 กค.65

109 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรคู่มือ พร้อมเข้ำเล่มเอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร 
        7,480.00          7,480.00       7,480.00

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปจัจนึก 7,480
 บ.

ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร ประจนปจัจนึก 
7,480 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6507-00048 ลว.22 กค.65

110
จำ้งส ำรวจข้อมูลพืน้ฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร 
และจดัท ำแผนที่แสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงกำรพฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงปำงยำง

      98,761.00        98,761.00     98,761.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00049 ลว.22 กค.65

111
จำ้งผลิตส่ือเพือ่สนับสนุนกจิกรรมตำมแผนเพือ่พฒันำ
เปน็แหล่งเรียนรู้ จ ำนวน 2 รำยกำร

        3,800.00          3,800.00       3,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ 3,800 บ. ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ 3,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00050 ลว.22 กค.65

112 จำ้งท ำกระบะไม้ จ ำนวน 3 รำยกำร       50,400.00        50,400.00     50,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิตยำ  คงอรรถกำร 50,400 บ. นำงนิตยำ  คงอรรถกำร 50,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00051 ลว.22 กค.65

113
จำ้งส ำรวจข้อมูลพืน้ฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร 
และจดัท ำแผนที่แสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงกำรพฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงวำวี

      77,896.00        77,896.00     77,896.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ออนแทรคเซอร์เวย์ 77,896 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ออนแทรคเซอร์เวย์ 77,896 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0039 ลว.26 กค.65

114
จำ้งเหมำท ำโปสเตอร์องค์ควำมรู้ เร่ือง กำรปรับปรุงดิน
บนพืน้ที่สูง จ ำนวน 1 รำยกำร

22,000.00      22,000.00       22,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 22,000 บ.ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 22,000 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0040 ลว.26 กค.65

115
จำ้งส ำรวจข้อมูลพืน้ฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร 
ในพืน้ที่โครงกำรพฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบ
พระ

      50,076.00        50,076.00     50,076.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ออนแทรคเซอร์เวย์ 50,076 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ออนแทรคเซอร์เวย์ 50,076 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00063 ลว.26 กค.65

116 จำ้งผลิตส่ือวีดิทศัน์ เร่ือง กำแฟโครงกำรหลวง       21,400.00        21,400.00     21,400.00 เฉพำะเจำะจง แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 21,400 บ. แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 21,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00064 ลว.26 กค.65
117 จำ้งผลิตโปสเตอร์ เร่ือง ชำคุณภำพโครงกำรหลวง       37,000.00        37,000.00     37,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีไซน์ปร้ินท ์มีเดีย จ ำกดั 37,000 บ. บริษัท ดีไซน์ปร้ินท ์มีเดีย จ ำกดั 37,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00065 ลว.26 กค.65
118 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 6 รำยกำร         2,530.00          2,530.00       2,530.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล็อก 2,530 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล็อก 2,530 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0075 ลว.25 กค.65

119
จำ้งจดัฝึกอบรมเพือ่พฒันำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่จ ำเปน็ต่อกำรปฏบิติังำน

      70,400.00        70,400.00     70,400.00 เฉพำะเจำะจง
นส.จนัทรวรรณ ตระกลุผิว 70,400 บ. นส.จนัทรวรรณ ตระกลุผิว 70,400 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00053 ลว.25 กค.65

120
จำ้งผลิตและเผยแพร่ Podcast รำยกำรเสียงวิทยุระบบ
ดิจทิลั และวิทยุกระจำยเสียง

      60,000.00        60,000.00     60,000.00 เฉพำะเจำะจง
แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 60,000 บ. แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 60,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00053 ลว.25 กค.65

121 จำ้งผลิตส่ือวีดิทศัน์และน ำสถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ที่
สูง (องค์กำรมหำชน)

      70,000.00        70,000.00     70,000.00 เฉพำะเจำะจง
แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 70,000 บ. แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 70,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00057 ลว.25 กค.65

122
จำ้งเหมำประชำสัมพนัธ์ขยำยผลองค์ควำมรู้โครงกำร
หลวงสู่กำรพฒันำชุมชนต้นแบบฯ

    180,000.00      180,000.00   180,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท คอร์แอนด์พคี จ ำกดั 180,000 บ. บริษัท คอร์แอนด์พคี จ ำกดั 180,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00059 ลว.25 กค.65

123
จำ้งเหมำต่ออำยุดูแลและใหบ้ริกำรกำรปรับปรุง 
Software จ ำนวน ๑ โครงกำร

    180,000.00      180,000.00   180,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวยุพำ  ของสู้ 180,000 บ. นำงสำวยุพำ  ของสู้ 180,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00060 ลว.25 กค.65

124 จำ้งเหมำน ำเข้ำและตรวจสอบข้อมูลที่ดินรำยแปลงใหเ้ปน็ไปตำมโครงสร้ำงของระบบ      50,000.00        50,000.00     50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณพวีร์ เชิญทอง 50,000 บ. นำยณพวีร์ เชิญทอง 50,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0037 ลว.25 กค.65
125 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 18,350.00      18,350.00       18,350.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 18,350 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 18,350 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0001 ลว.5 ก.ค.65
126 จดัซ้ือวัสดุไฟฟำ้ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00        2,100.00         2,100.00      เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 2,100 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 2,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0017 ลว.11 ก.ค.65
127 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 25,300.00      24,230.00       24,230.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 24,230 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 24,230 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0005 ลว.6 ก.ค.65
128 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 58,800.00      48,260.00       48,230.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 48,260 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 48,260 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0006 ลว.8 ก.ค.65
129 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 21,130.00      9,430.00         9,430.00      เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,430 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,430 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0011 ลว.11 ก.ค.65

บ.ข่ำนต้ำ จก. 1,200 บ./ บ.ข่ำนต้ำ จก. 1,200 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0012 ลว.11 ก.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 6,200 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 6,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0013 ลว.11 ก.ค.65

130 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 85,690.00      75,810.00       75,810.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 66,810 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 66,810 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0014 ลว.11 ก.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0015 ลว.11 ก.ค.65

131 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 60,750.00      55,509.00       55,509.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,440 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,440 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0016 ลว.11 ก.ค.65
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บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 36,919 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 36,919 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0017 ลว.11 ก.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 10,250 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 10,250 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0018 ลว.11 ก.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 6,900 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 6,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0019 ลว.11 ก.ค.65

132 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 72,000.00      72,000.00       72,000.00    เฉพำะเจำะจง บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 72,000 บ. บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 72,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0020 ลว.11 ก.ค.65
133 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 52,500.00      50,045.00       50,045.00    เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 26,845 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 26,845 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0021 ลว.11 ก.ค.65

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0022 ลว.11 ก.ค.65
134 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00        3,250.00         3,250.00      เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,250 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0023 ลว.11 ก.ค.65
135 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 19 รำยกำร 69,150.00      57,510.00       57,510.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  45,010 บ./ บ.เชียงใหม่มำนะพำนิช จก. 45,010 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0024 ลว.11 ก.ค.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,500 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0025 ลว.11 ก.ค.65
136 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 16,150.00      14,398.00       14,398.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,687 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,687 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0026 ลว.11 ก.ค.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,299 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,299 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0027 ลว.11 ก.ค.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 912 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 912 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0028 ลว.11 ก.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 1,550 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 1,550 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0029 ลว.11 ก.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,950 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0030 ลว.11 ก.ค.65

137 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 64,000.00      57,510.00       57,510.00    เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 54,010 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 54,010 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0031 ลว.11 ก.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 3,500 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 3,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0032 ลว.11 ก.ค.65

138 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 6,960.00        6,200.00         6,200.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,200 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0033 ลว.11 ก.ค.65
139 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 8,250.00        8,250.00         8,250.00      เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 8,250 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 8,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0034 ลว.11 ก.ค.65
140 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 50,600.00      45,815.00       45,815.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 25,215 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 25,215 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0035 ลว.11 ก.ค.65

พรพรรณค้ำวัสดุ 13,400 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 13,400 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0036 ลว.11 ก.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0037 ลว.11 ก.ค.65

141 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 33,995.00      24,681.00       24,681.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,036 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,036 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0038 ลว.11 ก.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 15,645 บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 15,645 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0039 ลว.11 ก.ค.65

142 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 17,900.00      16,280.00       16,280.00    เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 16,280 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 16,280 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0040 ลว.11 ก.ค.65
143 จดัซ้ือดินผสม จ ำนวน 1 รำกยำร 5,000.00        5,000.00         5,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงพสิมัย พฤกษำฉิมพลี 5,000 บ. นำงพสิมัย พฤกษำฉิมพลี 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0041 ลว.11 ก.ค.65
144 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 39,000.00      35,557.00       35,557.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,370 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,370 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0042 ลว.11 ก.ค.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 23,180 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 23,180 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0043 ลว.11 ก.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0044 ลว.11 ก.ค.65

145 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 18,800.00      17,000.00       17,000.00    เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,800 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,800 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0045 ลว.12 ก.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,800 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,800 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0046 ลว.12 ก.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 8,400 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 8,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0047 ลว.12 ก.ค.65

146 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 24,000.00      23,981.00       23,981.00    เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,951 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,951 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0048 ลว.20 ก.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 4,130 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 4,130 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0049 ลว.20 ก.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 7,900 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 7,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0050 ลว.20 ก.ค.65

147 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 24,960.00      22,920.00       22,920.00    เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,740 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,740 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0051 ลว.22 ก.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 15,180 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 15,180 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0052 ลว.22 ก.ค.65

148 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,000.00        1,849.00         1,849.00      เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 1,849 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 1,849 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6507-0031 ลว.22 ก.ค.65
149 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 29,020.00      25,480.00       25,480.00    เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,500 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,500 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0053 ลว.22 ก.ค.65

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 12,980 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 12,980 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0054 ลว.22 ก.ค.65
150 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 39,720.00      34,292.00       34,292.00    เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,205 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,205 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0055 ลว.22 ก.ค.65

พรพรรณค้ำวัสดุ 26,467 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 26,467 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0056 ลว.22 ก.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,620 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,620 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0057 ลว.22 ก.ค.65



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง
 วงเงิน

งบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

151 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 19,967.00      19,195.00       19,195.00    เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 10,965 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 10,965 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0058 ลว.22 ก.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 8,230 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 8,230 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0059 ลว.22 ก.ค.65

152 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 21,550.00      19,106.00       19,106.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,752 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,752 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0060 ลว.22 ก.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 8,088 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 8,088 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0061 ลว.22 ก.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 9,266 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 9,266 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0062 ลว.22 ก.ค.65

153 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 99,000.00      98,580.00       98,580.00    เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 26,845 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 26,845 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0063 ลว.22 ก.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 14,760 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 14,760 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0064 ลว.22 ก.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 57,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0065 ลว.22 ก.ค.65

154 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 25,600.00      25,300.00       25,300.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,400 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,400 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0066 ลว.22 ก.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 14,450 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 14,450 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0067 ลว.22 ก.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 4,450 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 4,450 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0068 ลว.22 ก.ค.65

155 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 41,000.00      23,200.00       23,200.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,800 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,800 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0069 ลว.22 ก.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 17,400 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 17,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0070 ลว.22 ก.ค.65

156 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 2,995.00        2,449.00         2,449.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,029 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,029 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0071 ลว.22 ก.ค.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 420 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 420 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0072 ลว.22 ก.ค.65

157 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 24 รำยกำร 15,215.00      13,558.00       13,558.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,380 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,380 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00055 ลว.25 ก.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,178 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,178 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00056 ลว.25 ก.ค.65

158 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 3,000.00        2,990.00         2,990.00      เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จก. 2,990 บ. บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จก. 2,990 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6507-00058 ลว.25 ก.ค.65
159 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 18,350.00      17,460.00       17,460.00    เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 17,460 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 17,460 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0076 ลว.26 ก.ค.65
160 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 16,050.00      16,050.00       16,050.00    เฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ด พพีอีำร์ กรุ๊ป จก. 16,050 บ. บ.ยูไนเต็ด พพีอีำร์ กรุ๊ป จก. 16,050 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0077 ลว.26 ก.ค.65
161 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 16 รำยกำร 29,995.00      29,995.00       29,995.00    เฉพำะเจำะจง บ.ยูเนี่ยน ซำยน์ จก. 29,995 บ. บ.ยูเนี่ยน ซำยน์ จก. 29,995 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0078 ลว.26 ก.ค.65
162 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงและวัสดุไฟฟำ้ จ ำนวน 38 รำยกำร 54,750.00      54,750.00       54,750.00    เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุกอ่สร้ำง 54,750 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุกอ่สร้ำง 54,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6507-0079 ลว.26 ก.ค.65



1 ซ้ือพืชอาหารท้องถ่ิน จ านวน 4 รายการ 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง นางจุไรรัตน์ แสนศรี 15,000.00          นางจุไรรัตน์ แสนศรี 15,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ก.ค. 65

2 ซ้ือหญ้า จ านวน 2 รายการ 28,400.00          28,400.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนางสาววัญเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 28,400.00          ร้าน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนางสาววัญเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 28,400.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00002
2.ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข 30,400.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 ก.ค. 65
3.ร้านกรรณิการ์ วัสดุภัณฑ์ 29,400.00          

3 จ้างเหมาขุดล้อมขนย้ายพร้อมจัดปลูกต้นไม้ใหญ่ จ านวน 1 รายการ 151,000.00        151,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสวนเสกข์ โดย นางสาวนรารัตน์ ใจแสน 151,000.00        ร้านสวนเสกข์ โดย นางสาวนรารัตน์ ใจแสน 151,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00003
2.นัทพงค์พันธ์ุไม้ โดย นายนัทพงศ์ เรืองศรี 184,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 ก.ค. 65
3.สวนชวนชม โดยนางสาวศุภลักษณ์ แก้วมานวล 190,000.00        

4 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 28 รายการ 99,800.00          99,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,800.00          นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 6 ก.ค. 65

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมป๊ัมน้ าตกสวนกล้วยไม้ จ านวน 1 รายการ 1,050.00            1,050.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 1,050.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 1,050.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ก.ค. 65

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 18,000.00          18,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร 18,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร 18,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ก.ค. 65

7 ซ้ืออาหารสัตว์ จ านวน 6 รายการ 49,960.00          49,960.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนางสาววัญเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 49,960.00          ร้าน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนางสาววัญเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 49,960.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00007
2.ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข 50,865.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ค. 65
3.ร้านกรรณิการ์ วัสดุภัณฑ์ 50,415.00          

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 44,620.00          44,620.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 44,620.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 44,620.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00008
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ากัด 47,990.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ก.ค. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 46,001.00          

9 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 33 รายการ 96,000.00          96,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 96,000.00          นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 96,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00009
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 ก.ค. 65

10 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 79 รายการ 70,900.00          70,900.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา ธีรโรจน์กุล 70,900.00          นางสาวกฤษณา ธีรโรจน์กุล 70,900.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ก.ค. 65

11 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดอาคาร (บริเวณหลังคาอาคาร) 58,000.00          58,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 58,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 58,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00011
จ านวน 3 จุด 2.บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด 84,530.00          ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ก.ค. 65

3.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 90,950.00          

12 จ้างซ่อมแซมกระจกอาคาร บีเจซี และอาคารบัวบาทยาตรา จ านวน 1 งาน 840.00               840.00              เฉพาะเจาะจง ร้านช่างพลอลูมิเนียมราชพฤกษ์ โดยนายภัทรพล ณภัทรภูรินท์ 840.00               ร้านช่างพลอลูมิเนียมราชพฤกษ์ 840.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00012
โดยนายภัทรพล ณภัทรภูรินท์ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ก.ค. 65

13 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 74 รายการ 98,800.00          98,800.00         เฉพาะเจาะจง นายปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 98,800.00          นายปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 98,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00013
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ก.ค. 65

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   3   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   3   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

14 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 28 รายการ 99,800.00          99,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,800.00          นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ก.ค. 65

15 จ้างซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า 4 ท่ีน่ัง รถหมายเลข 1 จ านวน 1 คัน 82,315.10          82,315.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ากัด 82,315.10          บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ากัด 82,315.10         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ก.ค. 65

16 จ้างซ่อมช่วงล่างและเบรกรถ 4 ประตูท้ายบรรทุกขับเคล่ือน 2 ล้อ 18,147.20          18,147.20         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 18,147.20          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 18,147.20         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00016
หมายเลขทะเบียน ขฉ 7130 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 19,955.50          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 20,865.00          

17 จ้างตรวจวัดคุณภาพน้ า ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 1 งาน 11,687.08          11,687.08         เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 11,687.08          บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 11,687.08         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ก.ค. 65

18 จ้างซ่อมระบบเกียร์รถบรรทุก (มีเคร่ืองทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 43,035.40          43,035.40         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 43,035.40          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 43,035.40         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00018
83-3065 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 47,336.80          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 49,487.50          

19 จ้างซ่อมเบรครถดับเพลิงบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน ผผ 6139 13,910.00          13,910.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 13,910.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 13,910.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00019
เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 15,301.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 16,050.00          

20 จ้างเติมน้ ายาเคมีถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) จ านวน 1 งาน 1,575.00            1,575.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ ส.ซัพพลาย 1,575.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ ส.ซัพพลาย 1,575.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00020
2.ร้านปรมินทร์ เซอร์วิส 1,750.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อุปกรณ์ดับเพลิง 1,926.00            

21 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 46 รายการ 405,194.00        405,194.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด (จ านวน 45 รายการ) 396,379.00        1.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 245,919.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00021
2.บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด (จ านวน 28 รายการ) 268,424.00        (จ านวน 26 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 65
3.บริษัท ข่านต้า จ ากัด (จ านวน 31 รายการ) 167,769.00        

2.บริษัท ข่านต้า จ ากัด (จ านวน 13 รายการ) 121,575.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00022
ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 65

3.บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด (จ านวน 7 รายการ) 37,700.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00023
ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 65

22 ซ้ือกล้วยไม้ จ านวน 6 รายการ 199,670.00        199,670.00       เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 199,670.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 199,670.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00024
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 216,400.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 ก.ค. 65
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 211,490.00        

23 จ้างซ่อมครุภัณฑ์แอลซีดีทีวี ย่ีห้อซัมซุง รุ่น LH40MDC 1,750.00            1,750.00           เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศิริ วรรณรัตน์ 1,750.00            นายพงษ์ศิริ วรรณรัตน์ 1,750.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00025
หมายเลขครุภัณฑ์ สวพส.60-1-13-07/02 จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ก.ค. 65

24 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 งาน 29,500.00          29,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 29,500.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 29,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00026
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 33,420.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 27 ก.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 36,550.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   3   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

25 จ้างติดต้ังพัดลมระบายอากาศ จ านวน 1 รายการ 22,000.00          22,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท 117 โซลูช่ันส์ จ ากัด 22,000.00          บริษัท 117 โซลูช่ันส์ จ ากัด 22,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00001
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 23,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ก.ค. 65
3.นางสาวพิชญา ศรีพรหมมา 23,960.00          

26 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานบริการจัดเล้ียงและใช้สถานท่ี จ านวน 2 รายการ 3,950.00            3,950.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 3,950.00            บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 3,950.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00002
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามลานนาโพรดักส์ 4,450.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ก.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนด ารงค์การไฟฟ้า 4,400.00            

27 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในอาคารบริการข้อมูลและอ านวยความสะดวก 3,800.00            3,800.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 3,800.00            บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 3,800.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00003
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 5 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มี โชค 4,146.25            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.ค. 65

3.บริษัท เด่นสท้าน จ ากัด 4,130.20            

28 จ้างเหมาปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคารนิทรรศการ 1 199,876.00        199,876.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม 199,876.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม 199,876.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00004
ห้องกัลปพฤกษ์และห้องชัยพฤกษ์ จ านวน 1 งาน 2.ร้านพีเอ็นพี เทคโนโลยี โดยนางสาวพรรณนิภา สีมันตร 231,900.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ค. 65

3.ร้านเชียงใหม่เทเลคอมเซอร์วิส โดยนายวีระชัย ใจใฝ่ 234,000.00        

29 จ้างผลิตและติดต้ังป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 535.00               535.00              เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 535.00               ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 535.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00005
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 620.00               ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 650.00               

30 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 รายการ 3,000.00            3,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ควีนส์เบเกอร์ จ ากัด 3,000.00            บริษัท ควีนส์เบเกอร์ จ ากัด 3,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 ก.ค. 65

31 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลติดถังขยะ โครงการพัฒนามาตรฐานและ 38,600.00          38,600.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 38,600.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 38,600.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00007
ยกระดับการให้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 1 งาน 2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 40,200.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ก.ค. 65

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 41,550.00          

32 ซ้ืออาหาร จ านวน 2 รายการ 21,900.00          21,900.00         เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 21,900.00          มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 21,900.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ก.ค. 65

33 จ้างผลิตใบปลิวโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 7,000.00            7,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 7,000.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 7,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00009
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 8,000.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 8,300.00            

34 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 5,447.50            5,447.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 5,447.50            บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 5,447.50           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00010
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 ก.ค. 65

35 จ้างท านามบัตรโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 2,680.00            2,680.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 2,680.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 2,680.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00011
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 2,800.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 ก.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 3,000.00            

36 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ 10,539.25          10,539.25         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 10,539.25          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 10,539.25         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00012
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 ก.ค. 65

37 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 34 รายการ 36,403.18          36,403.18         เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด 36,403.18          บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด 36,403.18         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00013
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 ก.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   3   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

38 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 24 รายการ 27,063.75          27,063.75         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 27,063.75          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 27,063.75         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6507-00014
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 ก.ค. 65

39 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณทางเข้าและส่วนหน้าอุทยานหลวง 2,425,000.00     2,270,450.00    e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 2,190,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 1,850,000.00    เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างก่อสร้าง
ราชพฤกษ์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค..เอส.คอนส์ 2,240,000.00     ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 15/2565

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 1,850,000.00     ลว. 7 ก.ค. 65
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีวีดี คอนสตรัคช่ัน 2,100,000.00     
5.บริษัท ออโต้ทรานเฟอร์ เซอร์วิส จ ากัด 2,179,606.00     

40 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 30,000.00          30,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสาลิกา ปันต๊ิบ 30,000.00          นางสาวสาลิกา ปันต๊ิบ 30,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 333/2565

ลว. 26 ก.ค. 65

41 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 17,000.00          17,000.00         เฉพาะเจาะจง นางนงนุช โกวิทพนาดร 17,000.00          นางนงนุช โกวิทพนาดร 17,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 334/2565

ลว. 27 ก.ค. 65

42 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 17,000.00          17,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธเนศ โกวิทพนาดร 17,000.00          นายธเนศ โกวิทพนาดร 17,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 335/2565

ลว. 27 ก.ค. 65

43 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 18,000.00          18,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพลากร แสนเฮ้อ 18,000.00          นายพลากร แสนเฮ้อ 18,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 336/2565

ลว. 27 ก.ค. 65

44 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 30,000.00          30,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ต๊ะอ๊อด 30,000.00          นางสาวธนิดา ต๊ะอ๊อด 30,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 337/2565

ลว. 27 ก.ค. 65
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