
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง
 วงเงินงบประมำณ
ที่โครงกำรขอมำ

 วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง  รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำลิฟต์อำคำรศูนย์ฝึกอบรม         39,590.00               39,590.00         39,590.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จำร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จ ำกดั 39,590 บ. บริษัท จำร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จ ำกดั 39,590 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00002 ลว.3 ตค.65

2 จำ้งก ำจดัมด ปลวก และแมลงสำบ         38,000.00               38,000.00         38,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ยินดี 59 เซอร์วสิ 38,000 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ยินดี 59 เซอร์วสิ 38,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00003 ลว.3 ตค.65

3 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 10 รำยกำร           3,520.00                 3,520.00           3,520.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจนัทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 3,520 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจนัทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 3,520 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00007 ลว.4 ตค.65

4 จำ้งขนส่งผลิตภณัฑ์จดัแสดงนิทรรศกำรและด ำเนินพิธกีำรศุลกำกร         55,265.50               55,265.50         55,265.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท อนิสยำมกรุ๊ป จ ำกดั 55,265.50 บ. บริษัท อนิสยำมกรุ๊ป จ ำกดั 55,265.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00024 ลว.6 ตค.65

5 จำ้งผลิตส่ือเพื่อจดักดักจิกรรม จ ำนวน 4 รำยกำร         18,400.00               18,400.00         18,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกจิกรีติ 18,400 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกจิกรีติ 18,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00073 ลว.20 ตค.65

6 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 10 รำยกำร           2,000.00                 2,000.00           2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจนัทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 2,000 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจนัทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 2,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00075 ลว.20 ตค.65

7 จำ้งเหมำรถหอ้งเย็น จ ำนวน 11 เดือน       220,000.00             220,000.00       220,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ์ ทองชำติ 220,000 บำท นำยณัฐพงศ์ ทองชำติ 220,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00072 ลว.26 ตค.65

8 จำ้งท ำเล่มแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวง แผนปฏบิัติกำรด้ำน       168,000.00             168,000.00       168,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั วนิดำกำรพิมพ์ 168,000 บ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั วนิดำกำรพิมพ์ 168,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6511-00006 ลว.1 .พย.65
โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง และแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่สูง
อย่ำงยั่งยืน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จ ำนวน ๑ โครงกำร

9 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 8 รำยกำร           2,020.00                 2,020.00           2,020.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจนัทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 2,020 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจนัทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 2,020 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6511-00007 ลว.1 .พย.65

1 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร           5,000.00                 3,400.00           3,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,400.00 บำท หจก เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,400.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00001  ลว.3 ตค  65

2 จดัซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ         10,000.00                 9,700.00           9,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 9,700 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 9,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00011  ลว.4 ตค  65

3 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         20,000.00               20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 20,000 บำท หจก.เฟอร์นิเจอร์ 1998 20,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00012  ลว.4 ตค  65

4 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร           5,700.00                 5,700.00           5,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกดั 5,700 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกดั 5,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-0009  ลว.4 ตค  65

5 จดัซ้ือคุภณัฑ์ประปา จ านวน 1 รายการ           3,500.00                 2,930.00           2,930.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 2,950 บำท บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 2,950 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00010  ลว.4 ตค  65

6 จดัซ้ือครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร           5,000.00                 3,390.00           3,390.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 3,390 บำท บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 3,390 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00008  ลว.4 ตค  65

7 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         15,000.00                 8,195.00           8,195.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิยมพำนิช จ ำกดั 8,195 บำท บริษัท นิยมพำนิช จ ำกดั 8,195 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00019  ลว.5 ตค  65

8 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00          5,000.00                5,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 5,000 บำท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 5,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00020  ลว.5 ตค  65
9 จดัซ้ือครุภณัฑ์ประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร         10,000.00                 8,200.00           8,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 8,200 บำท บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 8,200 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00021  ลว.5 ตค  65

10 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         35,000.00               23,000.00         23,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิแอดวำนซ์ โซลูชั่น จ ำกดั 23,000 บำท บริษัท ดิแอดวำนซ์ โซลูชั่น จ ำกดั 23,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00029  ลว.12 ตค  65

11 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         10,000.00                 8,500.00           8,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  8,500 บำท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  8,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00030  ลว.12 ตค  65

12 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         15,000.00               15,000.00         15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ ำกดั 15,000 บำท บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ ำกดั 15,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00034  ลว.12 ตค  65

13 จดัซ้ือครุภณัฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร         15,000.00               15,000.00         15,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 15,000 บำท บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 15,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00033  ลว.12 ตค  65

14 จดัซ้ือครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร           5,000.00                 5,000.00           5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทีเอม็โปรแกรส แล็บ 5,000 บำท หจก.ทีเอม็โปรแกรส แล็บ 5,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00039  ลว.12 ตค  65

15 จดัซ้ือครุภณัฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร         35,000.00               11,000.00         11,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 11,000 บำท บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 11,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00032  ลว.12 ตค  65

16 จดัซ้ือครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร         10,000.00                 9,700.00           9,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทีเอม็โปรแกรส แล็บ 9,700 บำท หจก.ทีเอม็โปรแกรส แล็บ 9,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00037  ลว.12 ตค  65

17 จดัซ้ือครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร         17,500.00               17,500.00         17,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทีเอม็โปรแกรส แล็บ 17,500 บำท หจก.ทีเอม็โปรแกรส แล็บ 17,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00035  ลว.12 ตค  65

18 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร         60,000.00               49,000.00         49,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์  49,000 บำท บริษัท สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์  49,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00040  ลว.12 ตค  65

19 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร         40,000.00               39,300.00         39,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์  39,300 บำท บริษัท สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์  39,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00038  ลว.12 ตค  65

20 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         10,000.00                 6,800.00           6,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,800 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00036  ลว.12 ตค  65

21 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร         35,000.00               27,900.00         27,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์  27,900 บำท บริษัท สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์  27,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00042  ลว.12 ตค  65

22 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         40,000.00               29,000.00         29,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ีเค.เอฟ เทรดด้ิง จ ำกดั 29,000 บำท บริษัท พ.ีเค.เอฟ เทรดด้ิง จ ำกดั 29,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00065  ลว.25 ตค  65

23 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร           7,690.00                 7,690.00           7,690.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกดั 7,690 บำท บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกดั 7,690 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00060  ลว.25 ตค  65

24 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         20,000.00               19,900.00         19,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์  19,900 บำท บริษัท สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์  19,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00058  ลว.25 ตค  65

25 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร
        34,300.00               31,260.00         31,260.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกลุภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 14,000 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,460

 บำท/ ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 9,800 บำท
ร้ำนกลุภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 14,000 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,460
 บำท/ ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 9,800 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00063 ลว.25 ตค  65

PO6510-00062  ลว.25 ตค  65
PO6510-00061  ลว.25 ตค  65

26 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         10,000.00                 9,780.00           9,780.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,780 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,780 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00066  ลว.25 ตค  65

27 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         30,000.00               30,000.00         30,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  30,000 บำท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  30,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00067  ลว.25 ตค  65

28 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร         15,000.00               15,000.00         15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  15,000 บำท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  15,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00068  ลว.25 ตค  65

29 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร         10,000.00                 4,250.00           4,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 4,250 บำท บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 4,250 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6510-0008  ลว.25 ตค  65

30 จดัซ้ือครุภณัฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร         15,000.00               14,100.00         14,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 14,100 บำท บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 14,100 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6510-0007  ลว.25 ตค  65

31 จดัซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร         40,000.00               39,000.00         39,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 39,000 บำท บ.แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 39,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00057  ลว.25 ตค  65

32 จดัซ้ือน้ ำด่ิม 76,000.00     76,000.00          76,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.บียอนด์ อนิดัสตรีส์ จก. 76,000 บ. บ.บียอนด์ อนิดัสตรีส์ จก. 76,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6509-0008 ลว.3 ต.ค.65
33 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 2,100.00       1,800.00            1,800.00       เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 1,800 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0007 ลว.18 ต.ค.65
34 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 51,500.00     51,500.00          51,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,950 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,950 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0008 ลว.18 ต.ค.65

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2565

สถำบันวจิยัและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)

วนัที่ 31 ตุลำคม 2565



บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,220 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,220 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0009 ลว.18 ต.ค.65
พรพรรณค้ำวสัดุ 17,540 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 17,540 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0010 ลว.18 ต.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,500 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0011 ลว.18 ต.ค.65

35 จดัซ้ือแบตเตอร่ี 786 ชม. 2,800.00       2,800.00            2,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจั่น 2,800 บ. หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจั่น 2,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00049 ลว.20 ต.ค.65
36 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00       2,450.00            2,450.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 2,450 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 2,450 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0012 ลว.20 ต.ค.65
37 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 50,200.00     50,200.00          50,200.00     เฉพำะเจำะจง หจก. เอ.ท.ีซำยน์ เทรดด้ิง 50,200 บ. หจก. เอ.ท.ีซำยน์ เทรดด้ิง 50,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0013 ลว.20 ต.ค.65
38 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 17,600.00     14,450.00          14,450.00     เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,100 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,100 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0014 ลว.20 ต.ค.65

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,350 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,350 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0015 ลว.20 ต.ค.65
39 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00       5,000.00            5,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,300 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,300 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0016 ลว.20 ต.ค.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,700 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0017 ลว.20 ต.ค.65
40 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,500.00     18,770.00          18,770.00     เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จก. 380 บ./ บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จก. 380 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0018 ลว.20 ต.ค.65

บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0019 ลว.20 ต.ค.65
41 จดัซ้ือชุดตรวจ ATK 400 ชุด 10,400.00     10,400.00          10,400.00     เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 10,400 บ. องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 10,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0021 ลว.25 ต.ค.65
42 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00     17,875.00          17,875.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,875 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,875 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0022 ลว.25 ต.ค.65
43 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 3,080.00       3,080.00            3,080.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 3,080 บ. ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 3,080 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0023 ลว.25 ต.ค.65
44 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,000.00     13,650.00          13,650.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 650 บ./ ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 650 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0024 ลว.25 ต.ค.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 13,000 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 13,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0025 ลว.25 ต.ค.65
45 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 95,000.00     87,500.00          87,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 87,500 บ. ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 87,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0027 ลว.26 ต.ค.65
46 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 6,800.00       5,988.00            5,988.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,388 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,388 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0028 ลว.26 ต.ค.65

ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 600 บ./ ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 600 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0029 ลว.26 ต.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0030 ลว.26 ต.ค.65

47 จดัซ้ือชุดของทีร่ะลึก 7,200.00       7,200.00            7,200.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 7,200 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 7,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6510-0031 ลว.27 ต.ค.65
48 จดัซ้ือวสัดุวเิครำะห์สำรเคมี จ ำนวน 3 รำยกำร 19,800.00     19,800.00          19,800.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 19,800 บำท ร้ำนปำริชำติ 19,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00044 ลว.20 ต.ค.65
49 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร 30,000.00     30,000.00          30,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 30,000 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 30,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
50 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 10,000.00     9,996.00            9,996.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  7,598 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  7,598 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,398 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,398 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
51 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 28 รำยกำร 40,000.00     38,734.00          38,734.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 13,963 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 13,963 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  24,771บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  24,771บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
52 จดัซ้ือกระดำษ A4 จ ำนวน 13 กล่อง 8,160.00       7,570.00            7,670.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  7,670 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  7,670 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
53 จดัซ้ือวสัดุวทิศำสตร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 50,000.00     50,000.00          50,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 50,000 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 50,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
54 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,480.00     15,480.00          15,480.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 15,480 บำท บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 15,480 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00046 ลว.20 ต.ค.65
55 จดัซ้ือวสัดุกำรคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 46,600.00     46,490.00          46,490.00     เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน 46,490 บำท บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน 46,490 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
56 จดัซ้ือหมึกปรินส์ จ ำนวน 3 รำยกำร 15,000.00     11,430.00          11,430.00     เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน 11,430 บำท บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน 11,430 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
57 จดัซ้ือวสัดุกำรคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 16 รำยกำร 100,000.00   98,790.00          98,790.00     เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน 88,620 บำท บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน 88,620 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

10,170.00          10,170.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 10,170 บำท บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 10,170 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
58 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 12,000.00     11,892.00          11,892.00     เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ ำกดั 11,892 บ. บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ ำกดั 11,892 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00056 ลว.25 ต.ค 65
59 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 9,990.00       9,900.00            9,900.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี  จ ำกดั   9,900 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี  จ ำกดั   9,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00059 ลว.25 ต.ค.65
60 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 20,230.00     19,979.00          19,979.00     เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ ำกดั 19,979 บ. บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ ำกดั 19,979 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00064 ลว.25 ต.ค.65
61 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 19 รำยกำร 11,020.00     10,946.00          10,946.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,946 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,946 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00069 ลว.25 ต.ค.65
62 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 6,726.00       955.00               955.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี  จ ำกดั   955 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี  จ ำกดั   955 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00070 ลว.25 ต.ค.65
63 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร 6,726.00       5,762.00            5,762.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,762 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,762 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6510-00071 ลว.25 ต.ค.65
64 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 10-12 ต.ค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 10-12 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3763 ลว. 5 ต.ค. 65
65 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 10-12 ต.ค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 10-12 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11876 ลว. 6 ต.ค. 65
66 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3764 ลว. 5 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน 10-12 ต.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน 10-12 ต.ค. 65
67 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 10,600.00     10,600.00          10,600.00     เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 10,600 บำท 3 วนั 2 คัน 10-12 ต.ค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 10,600 บำท 3 วนั 2 คัน 10-12 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11883 ลว. 6 ต.ค. 65
68 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 10-12 ต.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 10-12 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11879 ลว. 6 ต.ค. 65
69 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 11-12 ต.ค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 11-12 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3766 ลว. 5 ต.ค. 65
70 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 17-20 ต.ค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 17-20 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3737 ลว. 3 ต.ค. 65
71 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 16-18 ต.ค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 16-18 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11953 ลว. 10 ต.ค. 65
72 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00          18,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 18,000 บำท ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 18,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11827 ลว. 4 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 5 คัน 17-18 ต.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 5 คัน 17-18 ต.ค. 65
73 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 17-19 ต.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 17-19 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3748 ลว. 4 ต.ค. 65



74 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11701 ลว. 29 ก.ย. 65
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 17-18 ต.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 17-18 ต.ค. 65

75 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 17-18 ต.ค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 17-18 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11670 ลว. 28 ก.ย. 65
76 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 17-18 ต.ค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 17-18 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12019 ลว. 11 ต.ค. 65
77 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00       8,700.00            8,700.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วนั 1 คัน 17-21 ต.ค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วนั 1 คัน 17-21 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11958 ลว. 10 ต.ค. 65
78 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 18-21 ต.ค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 18-21 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3771 ลว. 6 ต.ค. 65
79 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3802 ลว. 10 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 18-21 ต.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 18-21 ต.ค. 65
80 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 18-21 ต.ค. 65 นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 18-21 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11784 ลว. 4 ต.ค. 65
81 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สผ)/1184 ลว. 10 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 19-20 ต.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 19-20 ต.ค. 65
82 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 19-21 ต.ค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 19-21 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11825 ลว. 4 ต.ค. 65
83 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 19-21 ต.ค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมภู 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 19-21 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11929 ลว. 7 ต.ค. 65
84 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 19-21 ต.ค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 19-21 ต.ค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3745 ลว. 4 ต.ค. 65
85 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 10,600.00     10,600.00          10,600.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 10,600 บำท ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 10,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สผ)/1178 ลว. 6 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 2 คัน 19-21 ต.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 2 คัน 19-21 ต.ค. 65
86 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/11906 ลว. 6 ต.ค. 65
87 รายงานขอซ้ือไขผ้ึงธรรมชาติ      17,500.00           17,500.00      17,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา สุนันต๊ะ / 17,500 น.ส. วนิดา สุนันต๊ะ / 17,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 3828 ลว. 18 ต.ค. 65
88 รายงานขอซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)      20,000.00           20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเชื้อเพลิง / 20,000 สถานีบริการเชื้อเพลิง / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 12154 ลว. 18 ต.ค. 65
89 รายงานขอซ้ือสินค้าหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติ        6,570.00             6,570.00        6,570.00 เฉพาะเจาะจง นางถ้วย จองตาล / 6,570 นางถ้วย จองตาล / 6,570 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 3844 ลว. 19 ต.ค. 65



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือนตุลำคม 2564 - กันยำยน พ.ศ. 2566 500,000.00        500,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 500,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 500,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 ต.ค. 65

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ 2,450.00            2,450.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 2,450.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 2,450.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00002
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ต.ค. 65
เทศกำลชมสวน จ้ำนวน 8 รำยกำร

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ 4,107.00            4,107.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง 4,107.00            บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 4,107.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00003
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ต.ค. 65
เทศกำลชมสวน จ้ำนวน 11 รำยกำร

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 5 รำยกำร 14,210.67          14,210.67         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เจียงฮะพำณิชย์ 14,210.67          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เจียงฮะพำณิชย์ 14,210.67         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ต.ค. 65

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 11 รำยกำร 3,560.00            3,560.00           เฉพำะเจำะจง นำยจำรุต ค้ำเต๋จ๊ะ 3,560.00            นำยจำรุต ค้ำเต๋จ๊ะ 3,560.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ต.ค. 65

6 จ้ำงซ่อมเคร่ืองอบผ้ำ เคร่ืองท่ี 1 โรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ จ้ำนวน 1 งำน 1,500.00            1,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยกิตติธัช เทือกเหมย 1,500.00            นำยกิตติธัช เทือกเหมย 1,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ต.ค. 65

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ 2,382.25            2,382.25           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง 2,382.25            บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 2,382.25           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00007
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ต.ค. 65
เทศกำลชมสวน จ้ำนวน 9 รำยกำร

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม (โคม) จ้ำนวน 1 รำยกำร 23,400.00          23,400.00         เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ คณะปัญญำ 23,400.00          นำยประพันธ์ คณะปัญญำ 23,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ต.ค. 65

9 เช่ำอุปกรณ์ตกแต่ง ในกิจกรรมกำดหม้ัวคัวฮอม จ้ำนวน 1 งำน 8,000.00            8,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มจ่ำงฟ้อน โดยนำยประเชษฐ ค้ำปิงชัย 8,000.00            ร้ำนคุ้มจ่ำงฟ้อน โดยนำยประเชษฐ ค้ำปิงชัย 8,000.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00009
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ต.ค. 65

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม จ้ำนวน 3 รำยกำร 13,500.00          13,500.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 13,500.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 13,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ต.ค. 65

11 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์เทศกำลชมสวน (Flora Festival 2022) 51,043.00          51,043.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 51,043.00          ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 51,043.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00011
ภำยใต้แนวคิด "แอ่วสุขใจ ไอ มิส ยู" จ้ำนวน 1 งำน 2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 61,200.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 28 ต.ค. 65

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 67,500.00          

12 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขนขยะ และก้ำจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือประจ้ำเดือน 24,000.00          24,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวโชคอ้ำนวย เชียงใหม่ จ้ำกัด 24,000.00          บริษัท นิวโชคอ้ำนวย เชียงใหม่ จ้ำกัด 24,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00001
ตุลำคม 2565 - กันยำยน 2566 จ้ำนวน 12 เดือน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ต.ค. 65

13 ซ้ืออำหำรเช้ำของโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ จ้ำนวน 600 ชุด 60,000.00          60,000.00         เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง (ครัวโครงกำรหลวง) 60,000.00          มูลนิธิโครงกำรหลวง (ครัวโครงกำรหลวง) 60,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6410-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 31 ต.ค. 65

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

14 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 4,920,000.00     4,920,000.00    เฉพำะเจำะจง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 4,920,000.00     องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 4,920,000.00    เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 1/2566

ลว. 3 ต.ค. 65

15 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 5,040,000.00     5,030,361.84    e-bidding 1.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 4,216,872.00     บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ้ำกัด 3,900,000.00    เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท้ำควำมสะอำดอำคำร
2.บริษัท เชียงใหม่ประสพสุข จ้ำกัด 4,012,536.00     ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 2/2566
3.บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ้ำกัด 3,900,000.00     ลว. 3 ต.ค. 65
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เจอีพีแอนด์ซัพพลำย 4,507,726.00     
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กฤษณำเซอร์วิส 2559 3,870,000.00     

16 จ้ำงเหมำรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมคนขับและน้้ำมันเช้ือเพลิง 474,500.00        474,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยปรินทร สุขแสวง 474,500.00        นำยปรินทร สุขแสวง 474,500.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท้ำของ
จ้ำนวน 1 งำน 2.นำยศตวรรษ มะโนวรรณำ 584,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 3/2566

3.นำงบุญทิน จิตร์สะบำย 502,250.00        ลว. 3 ต.ค. 65

17 ซ้ือวัสดุประปำโดยเร่งด่วน จ้ำนวน 2 อัน 250.00               250.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรำพำนิชย์ 250.00               ร้ำนจิตรำพำนิชย์ 250.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี
ถูกต้องครบถ้วน สวพส.(อรพ)/617

ลว. 3 ต.ค. 65

18 จ้ำงรถแบคโฮ PC 50 จ้ำนวน 1 งำน 3,500.00            3,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยนิคม ญำนะ 3,500.00            นำยนิคม ญำนะ 3,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี
ถูกต้องครบถ้วน สวพส.(อรพ)/619

ลว. 3 ต.ค. 65

19 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 97,240.00          97,240.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำ จะจ๋ี 97,240.00          นำงสำวนิภำ จะจ๋ี 97,240.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 245/2566 

ลว. 31 ต.ค. 65

20 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 97,240.00          97,240.00         เฉพำะเจำะจง นำยปวีรำ จะกอ 97,240.00          นำยปวีรำ จะกอ 97,240.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 246/2566 

ลว. 31 ต.ค. 65

21 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 210,100.00        210,100.00       เฉพำะเจำะจง นำยมงคล อินถำ 210,100.00        นำยมงคล อินถำ 210,100.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 247/2566 

ลว. 31 ต.ค. 65

22 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 97,240.00          97,240.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรีรัตน์ กำรบูรณ์ 97,240.00          นำงสำวอำรีรัตน์ กำรบูรณ์ 97,240.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 248/2566 

ลว. 31 ต.ค. 65

23 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 97,240.00          97,240.00         เฉพำะเจำะจง นำยคุณธรรม แซ่ว่ำง 97,240.00          นำยคุณธรรม แซ่ว่ำง 97,240.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 249/2566 

ลว. 31 ต.ค. 65

24 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 166,100.00        166,100.00       เฉพำะเจำะจง นำยทรงธรรม สุวรรณอักษร 166,100.00        นำยทรงธรรม สุวรรณอักษร 166,100.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 250/2566 

ลว. 31 ต.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

25 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 166,100.00        166,100.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวภริษำ ปันกองงำม 166,100.00        นำงสำวภริษำ ปันกองงำม 166,100.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 251/2566 

ลว. 31 ต.ค. 65

26 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,300.00          45,300.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ ขันสุยะ 45,300.00          นำงสำวสุดำรัตน์ ขันสุยะ 45,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 252/2566 

ลว. 31 ต.ค. 65
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