
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจาง  วงเงินงบประมาณ

ที่โครงการขอมา

 วงเงินที่จะซื้อจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 จัดจางเหมาทําปายแปลงปลูกเฮมพ        13,775.00              13,775.00        13,775.00 เฉพาะเจาะจง รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 13,775 บ. รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 13,775 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00039  ลว. 9 พค.65

2 จัดจางเหมาสํารวจขอมูลพื้นฐาน ขอมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทําแผนที่        41,730.00              41,730.00        41,730.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 41,730 บ. หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 41,730 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00040  ลว. 9 พค.65

แสดงขอบเขตการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ

หลวงหวยเปา

3 จัดจางเหมาสํารวจขอมูลพื้นฐาน ขอมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทําแผนที่        75,114.00              75,114.00        75,114.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 75,114 บ. หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 75,114 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00041  ลว. 9 พค.65

แสดงขอบเขตการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ

หลวงโหลงขอด

4 จัดจางเหมาประชาสัมพันธขยายผลองคความรูโครงการหลวงสูการพัฒนาชุมชน      150,000.00            150,000.00      150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออารไอพี จํากัด 150,000 บ. บริษัท เออารไอพี จํากัด 150,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00055 ลว. 17 พค.65

ตนแบบฯ

5 จัดจางเหมาทําคูมือ เรื่องสายพันธุกาแฟอะราบิกา        50,825.00              50,825.00        50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมพริ้นติ้ง จํากัด 50,825 บ. บริษัท เชียงใหมพริ้นติ้ง จํากัด 50,825 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00056 ลว. 17 พค.65

6 จัดจางผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนอาคารแปรรูปกาแฟ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง        46,930.00              46,930.00        46,930.00 เฉพาะเจาะจง รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 46,930 บ. รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 46,930 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00057 ลว. 17 พค.65

แบบโครงการหลวงบอเกลือ

7 จัดจางเหมาสํารวจขอมูลขอบเขตที่ดินรายแปลง และการใชประโยชนที่ดินของ        55,640.00              55,640.00        55,640.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 55,640 บ. หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 55,640 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0007 ลว. 17 พค.65

เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

บานผีปานเหนือ

8 จัดจางเหมาสํารวจขอมูลขอบเขตที่ดินรายแปลง และการใชประโยชนที่ดินของ        89,024.00              89,024.00        98,024.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 98,024 บ. หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 98,024 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0008 ลว. 17 พค.65

เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

ปาเกี๊ยะใหม

9 จัดจางเหมาถายเอกสารและเขาเลมเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ        25,080.00              25,080.00        25,080.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วนิดาการพิมพ 25,080 บ. หางหุนสวนจํากัด วนิดาการพิมพ 25,080 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00076 ลว. 24 พค.65

10 จัดจางผลิตสื่อเพื่อจัดกิจกรรม        20,000.00              20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 20,000 บ. รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 20,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00077  ลว. 24 พค.65

11 จัดจางเหมาสํารวจขอมูลขอบเขตที่ดินรายแปลง และการใชประโยชนที่ดินของ        83,460.00              83,460.00        83,460.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 83,460 บ. หางหุนสวนจํากัด ศิริปรวิทยวิศวกรรม 83,460 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0016 ลว. 18 พค.65

เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

บานผาแดง

12 จัดจางสํารวจขอมูลขอบเขตที่ดินรายแปลง และการใชประโยชนที่ดินของ      198,913.00            198,913.00      198,913.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ออนแทรคเซอรเวย 198,913 บ. หางหุนสวนจํากัด ออนแทรคเซอรเวย 198,913 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0027 ลว. 27 พค.65

เกษตรกร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง

13 จัดจางสํารวจขอมูลพื้นฐาน ขอมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทําแผน

ที่แสดงขอบเขตการใชประโยชนที่ดิน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ        49,797.80              49,797.80        49,797.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ออนแทรคเซอรเวย 49,797.80 บ. หางหุนสวนจํากัด ออนแทรคเซอรเวย 49,797.80 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00102 ลว. 27 พค.65

โครงการหลวงน้ําแปง

14 จัดจางผลิตสื่อองคความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรูในพื้นที่โครงการ        40,000.00              40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 40,000 บ. รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 40,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00103 ลว. 27 พค.65

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง

15 จัดจางทําปาย        31,550.00              31,550.00        31,550.00 เฉพาะเจาะจง รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 31,550 บ. รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 31,550 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00104 ลว. 27 พค.65

16 จัดจางทําสติ๊กเกอรฉลากสินคา        21,000.00              21,000.00        21,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 21,000 บ. รานสิบแสนดีไซน โดย นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 21,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00105 ลว. 27 พค.65

17 จัดจางทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ        62,958.80              62,958.80        62,958.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซนปริ้นท มีเดีย จํากัด 62,958.80 บ. บริษัท ดีไซนปริ้นท มีเดีย จํากัด 62,958.80 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00106 ลว. 27 พค.65

18 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 21 รายการ        49,754.00              49,728.00        49,728.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮนดโกรวเชอรี่ 4,600 บาท/หจกนอรทเทอรน เคมิเคิล 4,720 บ.แฮนดโกรวเชอรี่ 4,600 บาท/หจกนอรทเทอรน เคมิเคิล 4,720 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00044  ลว.9  พค 65

บาท/ รานปาริชาติ 39,600 บาท/หจก.เชียงใหมมานะพานิช 808 บาท/ รานปาริชาติ 39,600 บาท/หจก.เชียงใหมมานะพานิช 808 PO6505-00045  ลว.9  พค 65

บาท บาท PO6505-00046  ลว.9  พค 65

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจาง  วงเงินงบประมาณ

ที่โครงการขอมา

 วงเงินที่จะซื้อจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

PO6505-00047  ลว.9  พค 65

19 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ        30,000.00              30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรปฏิรุ)ทาวังผา จํากัด 30,000 บาท สหกรณการเกษตรปฏิรุ)ทาวังผา จํากัด 30,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00043  ลว.9  พค 65

20 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ        63,000.00              63,000.00        63,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปาริชาติ 63,000 บาท รานปาริชาติ 63,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00038  ลว.9  พค 65

21 บริษัท ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร 2 รายการ        19,280.00              18,600.00        18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร 18,600 บาท บริษัท ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร 18,600 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00042  ลว.9  พค 65

เฉพาะเจาะจง ไมเกินวงเงินงบประมาณ

22 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ        30,000.00              29,620.00        29,620.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป.การเกษตร 29,620.00 บาท ราน ป.การเกษตร 29,620.00 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00067  ลว.18  พค 65

23 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 14 รายการ          6,866.00                6,864.00          6,864.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮนด โกรว เชอรี่ 6,864.00 บาท บริษัท แฮนด โกรว เชอรี่ 6,864.00 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00068  ลว.18  พค 65

24 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ          4,920.00                3,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮนด โกรว เชอรี่ 3,000.00 บาท บริษัท แฮนด โกรว เชอรี่ 3,000.00 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00066  ลว.18  พค 65

25 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 11 รายการ          5,900.00                5,880.00          5,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 5,880.00 บาท หจก.นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 5,880.00 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00069  ลว.18  พค 65

26 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ        10,000.00              10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอรนิเจอร 1998 10,000 บาท หจก.สหเฟอรนิเจอร 1998 10,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0018  ลว.25  พค 65

27 จีดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ        42,000.00              42,000.00        42,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธีรพานิชย 42,000.00 บาท รานธีรพานิชย 42,000.00 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00089 ลว. 27 พค 65

28 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 6 รายการ        59,994.00              59,876.00        59,876.00 เฉพาะเจาะจง รานปาริชาติ 58,500.00 บาท/ หจก เชียงใหมมานะพานิช รานปาริชาติ 58,500.00 บาท/ หจก เชียงใหมมานะพานิช ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00096 ลว. 27 พค 65

1,376.00 บาท 1,376.00 บาท

29 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 26 รายการ        24,999.00              24,744.00        24,744.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอรทเทอรน เคมิเคิล 9,025.00 บาท/บริษัท แฮนด โกวร หจก.นอรทเทอรน เคมิเคิล 9,025.00 บาท/บริษัท แฮนด โกวร ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00099 ลว. 27 พค 65

เชอรี่ 12,519.00 บาท/ หจก.เชียงใหมมานะพานิช 3,200.00 เชอรี่ 12,519.00 บาท/ หจก.เชียงใหมมานะพานิช 3,200.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00098 ลว. 27 พค 65

บาท บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00101 ลว. 27 พค 65

30 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ        35,000.00              34,250.00        34,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บานสวนครูเกง 34,250 บาท หจก.บานสวนครูเกง 34,250 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0026 ลว. 27 พค 65

31 จัดซื้อพลาสติกคลุมแปลง จํานวน 1 รายการ 10,200.00       9,468.00               9,468.00          เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซี่แลนด 9,468 บ. บ.แกลสซี่แลนด 9,468 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00006 ลว.9 พ.ค.65

32 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 15,000.00       14,720.00             14,720.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร 14,720 บ. บ.ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร 14,720 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00007 ลว.9 พ.ค.65

33 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 4,200.00          4,182.00               4,182.00          เฉพาะเจาะจง บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 4,182 บ. บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 4,182 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00008 ลว.9 พ.ค.65

34 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 13,650.00       13,650.00             13,650.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส พลัส 13,650 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส พลัส 13,650 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00010 ลว.9 พ.ค.65

35 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 5,850.00          5,850.00               5,850.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บานสวนครูเกง 5,850 บ. หจก.บานสวนครูเกง 5,850 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00012 ลว.9 พ.ค.65

36 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 1,950.00          1,950.00               1,950.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บานสวนครูเกง 1,950 บ. หจก.บานสวนครูเกง 1,950 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00013 ลว.9 พ.ค.65

37 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 89,385.00       49,835.00             49,835.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บานสวนครูเกง 49,835 บ. หจก.บานสวนครูเกง 49,835 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00017 ลว.9 พ.ค.65

38 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 89,385.00       39,550.00             39,550.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร จํากัด 39,550 บ. บ.ฮอทิโกร จํากัด 39,550 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00018 ลว.9 พ.ค.65

39 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 200,000.00     200,000.00           200,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง 200,000 บ. สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง 200,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00005 ลว.9 พ.ค.65

40 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 8,100.00          8,100.00               8,100.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 8,100 บ. หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 8,100 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00011 ลว.9 พ.ค.65

41 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 41,880.00       41,880.00             41,880.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แกมการคา 41,880 บ. หจก.แกมการคา 41,880 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00015 ลว.9 พ.ค.65

42 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ 39,975.00       39,985.00             39,975.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง 39,975 บ. สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง 39,975 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00014 ลว.9 พ.ค.65

43 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 12,000.00       12,000.00             12,000.00       เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตและจําหนายกลาไมผล ,ไมยืนตน วิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตและจําหนายกลาไมผล ,ไมยืนตน บานแมทะลาย ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00061 ลว.17 พ.ค.65

บานแมทะลาย 12,000 บ. 12,000 บ.

44 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ 40,000.00       40,000.00             40,000.00       เฉพาะเจาะจง รานธนพรรณ พาณิชย 40,000 บ. รานธนพรรณ พาณิชย 40,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00060 ลว.17 พ.ค.65

45 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 40 รายการ 79,415.00       79,415.00             79,415.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรี ภูพิสิฐ 79,415 บ. หจก.เสรี ภูพิสิฐ 79,415 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00065 ลว.17 พ.ค.65

46 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ 40,895.00       40,895.00             40,890.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรี ภูพิสิฐ 40,895 บ. หจก.เสรี ภูพิสิฐ 40,895 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00059 ลว.17 พ.ค.65

47 จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ 4,800.00          4,790.00               4,790.00          เฉพาะเจาะจง บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 4,800 บ. บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 4,800 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00058 ลว.17 พ.ค.65

48 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 2,100.00          2,015.00               2,015.00          เฉพาะเจาะจง บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 2,015 บ. บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 2,015 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00062 ลว.17 พ.ค.65

49 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 8 รายการ 11,650.00       11,365.00             11,365.00       เฉพาะเจาะจง บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 11,365 บ. บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 11,365 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00063 ลว.17 พ.ค.65

50 จัดซื้อ ทอ PVC ขนาด 1 นิ้ว 53,125.00       53,125.00             53,125.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสอง 53,125 บ. สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสอง 53,125 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0009 ลว.18 พ.ค.65

51 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน  2 รายการ 35,000.00       33,042.00             33,042.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซี่แลนด 16,935 บ. บจก.แกลสซี่แลนด 16,935 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0010 ลว.18 พ.ค.65

บจก.ธ.ปราณีการเกษตร 16,107 บ. บจก.ธ.ปราณีการเกษตร 16,107 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0011 ลว.18 พ.ค.65

52 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 60,000.00       60,000.00             60,000.00       เฉพาะเจาะจง รานทุงขาวพวงวัสดุกอสราง โดย นางสาวชลนที ไวยเนตร รานทุงขาวพวงวัสดุกอสราง โดย นางสาวชลนที ไวยเนตร ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0012 ลว.18 พ.ค.65

60,000 บาท 60,000 บาท

53 จัดซื้อกลาไม จํานวน 2 รายการ 30,000.00       30,000.00             30,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน นวลทา  30,000 บาท นายวิวัฒน นวลทา  30,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0013 ลว.18 พ.ค.65

54 จัดซื้อไผซางหมน จํานวน 400 ตน 24,000.00       24,000.00             24,000.00       เฉพาะเจาะจง สวนไผบุญธรรมมี โดย นายธรรมรัตน บุญธรรมมี 24,000บ. สวนไผบุญธรรมมี โดย นายธรรมรัตน บุญธรรมมี 24,000บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0014 ลว.18 พ.ค.65

55 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 14 รายการ 9,975.00          9,975.00               9,975.00          เฉพาะเจาะจง รานใจบุญวัสดุกอสราง 9,975 บาท รานใจบุญวัสดุกอสราง 9,975 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0015 ลว.18 พ.ค.65

56 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 25 รายการ 29,828.00       29,828.00             29,828.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงดาววัสดุกอสราง 29,828 บาท บจก.เชียงดาววัสดุกอสราง 29,828 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00009 ลว.9 พ.ค. 65

57 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 24 รายการ 25,680.00       25,680.00             25,680.00       เฉพาะเจาะจง รานสุนิภา พาณิชย 25,680 บาท รานสุนิภา พาณิชย 25,680 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00016 ลว.9 พ.ค. 65

58 จัดซื้อปุย  จํานวน 1 รายการ 40,000.00       40,000.00             40,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.คอมโพสท ยูอิ 40,000 บาท บจก.คอมโพสท ยูอิ 40,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00019 ลว.9 พ.ค. 65

59 จัดซื้อปุย  จํานวน 2 รายการ 35,000.00       35,000.00             35,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.คอมโพสท ยูอิ 35,000 บาท บจก.คอมโพสท ยูอิ 35,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00020 ลว.9 พ.ค. 65

60 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 22,075.00       22,075.00             22,075.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บานสวนครูเกง 22,075 บาท หจก.บานสวนครูเกง 22,075 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00021 ลว.9 พ.ค. 65

61 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 11 รายการ 30,000.00       30,000.00             30,000.00       เฉพาะเจาะจง รานเจตจํานงคคาวัสดุกอสราง 40,000 บาท รานเจตจํานงคคาวัสดุกอสราง 40,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00022 ลว.9 พ.ค. 65

62 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 22,100.00       22,100.00             22,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บานสวนครูเกง 22,100 บาท หจก.บานสวนครูเกง 22,100 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00025 ลว.9 พ.ค. 65

63 จัดซื้อหัวเชื้ออีเอ็ม จํานวน 1 รายการ 18,100.00       18,060.00             18,060.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 18,060 บาท หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 18,060 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00026 ลว.9 พ.ค. 65

64 จัดซื้อกลาไม จํานวน 5 รายการ 40,000.00       40,000.00             40,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ 40,000 บ. สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ 40,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00027 ลว.9 พ.ค. 65



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจาง  วงเงินงบประมาณ

ที่โครงการขอมา

 วงเงินที่จะซื้อจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

65 จัดซื้อวัสดุกอราง จํานวน 4 รายการ 27,204.00       27,204.00             27,204.00       เฉพาะเจาะจง รานเจริญคาวัสดุกอสราง 27,204 บาท รานเจริญคาวัสดุกอสราง 27,204 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00028 ลว.9 พ.ค. 65

66 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 16 รายการ 27,218.00       27,218.00             27,218.00       เฉพาะเจาะจง บจก.วานิชบลอค 27,218 บาท บจก.วานิชบลอค 27,218 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00029 ลว.9 พ.ค. 64

67 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 9 รายการ 20,460.00       18,235.00             18,235.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บานสวนครูเกง 1,200 บาท หจก.บานสวนครูเกง 1,200 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00031 ลว.9 พ.ค. 65

เฉพาะเจาะจง บจก.ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร 17,035 บาท บจก.ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร 17,035 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00030 ลว.9 พ.ค. 65

68 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ 20,000.00       20,000.00             20,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.วานิชบลอค 20,000 บาท บจก.วานิชบลอค 20,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00036 ลว.9 พ.ค. 65

69 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 22 รายการ 24,520.00       24,520.00             24,520.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แมมาลัย ต.วัสดุกอสราง 24,520 บาท หจก.แมมาลัย ต.วัสดุกอสราง 24,520 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00037 ลว.9 พ.ค. 65

70 จัดซื้อฮารดดิสก จํานวน 1 รายการ 3,300.00          3,300.00               3,300.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร 3,300 บาท บจก.ชิชางคอมพิวเตอร 3,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00070 ลว.18 พ.ค. 65

71 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน และงานบานงานครัว 9,900.00          8,236.00               8,236.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด โกรเชอรี่ 8,236 บาท บจก.แฮนด โกรเชอรี่ 8,236 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00071 ลว.18 พ.ค. 65

เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมมานะพานิช 1,664 บาท หจก.เชียงใหมมานะพานิช 1,664 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00072 ลว.18 พ.ค. 65

72 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 2,084.00          2,084.00               2,084.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด โกรเชอรี่ 2,084 บาท บจก.แฮนด โกรเชอรี่ 2,084 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00073 ลว.18 พ.ค. 65

73 จัดซื้อสํานักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 10,445.00       8,992.00               8,992.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด โกรเชอรี่ 5,932 บาท บจก.แฮนด โกรเชอรี่ 5,932 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00074 ลว.18 พ.ค. 65

เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมมานะพานิช 3,060 บาท หจก.เชียงใหมมานะพานิช 3,060 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00075 ลว.18 พ.ค. 65

74 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 5,940.00          5,940.00               5,940.00          เฉพาะเจาะจง รานอรัญญาการคา 5,940 บาท รานอรัญญาการคา 5,940 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00079 ลว.24 พ.ค. 65

เฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร (ประเทศไทย) 5,940 บาท บจก.ชิชางคอมพิวเตอร (ประเทศไทย) 5,940 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00078 ลว.24 พ.ค. 65

75 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 3 รายการ 55,715.00       55,715.00             55,715.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วณิชชาภัณฑ 55,715 บ. หจก.วณิชชาภัณฑ 55,715 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00083 ลว.27 พ.ค.65

76 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 12,300.00       12,300.00             12,300.00       เฉพาะเจาะจง นายสวรรค มาธุสรสวรรค 12,300 บ. นายสวรรค มาธุสรสวรรค 12,300 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00093 ลว.27 พ.ค.65

77 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 4 รายการ 15,380.00       15,380.00             15,380.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แมมาลัย ต.วัสดุกอสราง 15,380 บาท หจก.แมมาลัย ต.วัสดุกอสราง 15,380 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0019 ลว.26 พ.ค.65

78 จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 1 รายการ 9,501.00          9,501.00               9,501.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เสรี ภูพิสิฐ 9,501 บ. หจก.เสรี ภูพิสิฐ 9,501 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00095 ลว.27 พ.ค.65

79  จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 1 รายการ 49,350.00       49,350.00             49,350.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรี ภูพิสิฐ 49,350 บ. หจก.เสรี ภูพิสิฐ 49,350 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00091 ลว.27 พ.ค.65

80 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 11,100.00       11,100.00             11,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรี ภูพิสิฐ 11,100 บ. หจก.เสรี ภูพิสิฐ 11,100 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00082 ลว.27 พ.ค.65

81 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 1 รายการ 23,500.00       23,500.00             23,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรี ภูพิสิฐ 23,500 บ. หจก.เสรี ภูพิสิฐ 23,500 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0024 ลว. 27 พ.ค.65

82 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 6,000.00          6,000.00               6,000.00          เฉพาะเจาะจง หกจ.ธ.ปราณีการเกษตร 6,000 บ. หกจ.ธ.ปราณีการเกษตร 6,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0025 ลว. 27 พ.ค.65

83 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20 รายการ 30,000.00       8,879.00               8,879.00          เฉพาะเจาะจง บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 8,879 บ. บ.แฮนดโกรเซอรี่ จํากัด 8,879 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00107 ลว.27 พ.ค.65

84 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 30,000.00       1,300.00               1,300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.นอรทเทอรนเคมิเคิล 1,300 บ. หจก.นอรทเทอรนเคมิเคิล 1,300 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00097 ลว.27 พ.ค.65

85 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 3,375.00          2,250.00               2,250.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมานะพานิช 2,250 บ. หจก.เชียงใหมานะพานิช 2,250 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00088 ลว.27 พ.ค.65

86 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 19,885.00       19,173.00             19,173.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 19,713 บาท หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 19,713 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00090 ลว.27 พ.ค.65

87 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ 30,000.00       19,200.00             19,200.00       เฉพาะเจาะจง รานปาริชาติ 19,200 บ. รานปาริชาติ 19,200 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00100 ลว.27 พ.ค.65

88 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 24,850.00       24,800.00             24,800.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด โกรวเชอรี่ 24,800 บาท บจก.แฮนด โกรวเชอรี่ 24,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00108 ลว.27 พ.ค. 65

89 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จําวน 2 รายการ 4,000.00          3,960.00               3,960.00          เฉพาะเจาะจง รานอรัญญาการคา 3,960  บาท รานอรัญญาการคา 3,960  บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00109 ลว.27 พ.ค. 65

90 จัดซื้อวัสดุงานหัตถกรรม จํานวน 25 รายการ 29,484.00       29,484.00             29,484.00       เฉพาะเจาะจง รานบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย 29,484 บาท รานบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย 29,484 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-00112 ลว.27 พ.ค. 65

91 จัดซื้อชุดวิเคราะหดิน จํานวน 2 รายการ 20,000.00       20,000.00             20,000.00       เฉพาะเจาะจง หสม.เคมิคอล ซัพพลาย 20,000 บาท หสม.เคมิคอล ซัพพลาย 20,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0030 ลว.27 พ.ค. 65

92 จัดซื้อเมล็ดพันธุ จํานวน 4 รายการ 50,000.00       49,500.00             49,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมลิ้มศักดากุล 49,500 บาท หจก.เชียงใหมลิ้มศักดากุล 49,500 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0028 ลว.27 พ.ค. 65

93 จัดซื้อปุยเคมี จํานวน 1 รายการ 22,400.00       22,400.00             22,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บานสวนครูเกง 22,400 บาท หจก.บานสวนครูเกง 22,400 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0029 ลว.27 พ.ค. 65

94 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 12 รายการ 43,000.00       43,000.00             43,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร (ประเทศไทย) 43,000 บาท บจก.ชิชางคอมพิวเตอร (ประเทศไทย) 43,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0031 ลว.27 พ.ค. 65

95 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คืน 5-6 พ.ค. 65 นายอุดร มูลอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คืน 5-6 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1538 ลว. 29 เม.ย. 65

96 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คืน 4-6 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คืน 4-6 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1771 ลว. 28 เม.ย. 65

97 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 1 วัน 1 คืน 3 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 1 วัน 1 คืน 3 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/4962 ลว. 22 เม.ย. 65

98 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 28-29 เม.ย. 65 นายประพันธ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 28-29 เม.ย. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1336 ลว. 12 เม.ย. 65

99 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานแดงรถเชา 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 5-6 พ.ค. 65 รานแดงรถเชา 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 5-6 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5058 ลว. 25 เม.ย. 65

100 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ ไชยมงคล 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 5-6 เม.ย. 65 นายนัฐพงษ ไชยมงคล 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 5-6 เม.ย. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1440 ลว. 22 เม.ย. 65

101 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 4-6 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 4-6 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1465 ลว. 25 เม.ย. 65

102 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/4968 ลว. 22 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 5-6 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 5-6 พ.ค. 65

103 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 5-6 พ.ค. 65 นายประพันธ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 5-6 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/4967 ลว. 22 เม.ย. 65

104 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/4963 ลว. 22 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 3 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 3 พ.ค. 65

105 จางซอมแซมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1กฎ 4726 ชม. 20 รายการ          5,730.00                5,730.00          5,730.00 เฉพาะเจาะจง พี มอเตอรไบค 5,730 บาท พี มอเตอรไบค 5,730 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5316 ลว. 28 เม.ย. 65

106 จางซอมแซมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1กฎ 4728 ชม. 17 รายการ          6,020.00                6,020.00          6,020.00 เฉพาะเจาะจง พี มอเตอรไบค 6,020 บาท พี มอเตอรไบค 6,020 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5313 ลว. 28 เม.ย. 65

107 จางซอมแซมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1กค 5112 ชม. 20 รายการ          5,730.00                5,730.00          5,730.00 เฉพาะเจาะจง พี มอเตอรไบค 5,730 บาท พี มอเตอรไบค 5,730 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5314 ลว. 28 เม.ย. 65

108 จางซอมแซมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1กฎ 4725 ชม. 15 รายการ          3,860.00                3,860.00          3,860.00 เฉพาะเจาะจง พี มอเตอรไบค 3,860 บาท พี มอเตอรไบค 3,860 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5328 ลว. 28 เม.ย. 65

109 จางซอมแซมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1กค 5113 ชม. 14 รายการ          3,510.00                3,510.00          3,510.00 เฉพาะเจาะจง พี มอเตอรไบค 3,510 บาท พี มอเตอรไบค 3,510 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5317 ลว. 28 เม.ย. 65

110 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1525 ลว. 27 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 12-13 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 12-13 พ.ค. 65

111 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1522 ลว. 27 เม.ย. 65



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจาง  วงเงินงบประมาณ

ที่โครงการขอมา

 วงเงินที่จะซื้อจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

112 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ ไชยมงคล 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 11 พ.ค. 65 นายนัฐพงษ ไชยมงคล 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 11 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1575 ลว. 3 พ.ค. 65

113 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1473 ลว. 25 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 9 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 9 พ.ค. 65

114 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1524 ลว. 27 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 9-11 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 9-11 พ.ค. 65

115 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 10 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 10 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1546 ลว. 29 เม.ย. 65

116 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 11-12 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 11-12 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1466 ลว. 25 เม.ย. 65

117 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1474 ลว. 25 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 10 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 10 พ.ค. 65

118 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ ไชยมงคล 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 10-12 พ.ค. 65 นายนัฐพงษ ไชยมงคล 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 10-12 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5061 ลว. 25 เม.ย. 65

119 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          7,000.00                7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 7,000 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 7,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1576 ลว. 3 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 4 วัน 1 คัน 11-14 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 4 วัน 1 คัน 11-14 พ.ค. 65

120 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5079 ลว. 26 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 11 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 11 พ.ค. 65

121 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 11-12 พ.ค. 65 นายประพันธ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 11-12 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1578 ลว. 3 พ.ค. 65

122 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          7,000.00                7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 10-13 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 10-13 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5078 ลว. 26 เม.ย. 65

123 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 11-13 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 11-13 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5086 ลว. 26 เม.ย. 65

124 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          8,700.00                8,700.00          8,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 8,700 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 8,700 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สผ)/470 ลว. 6 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 5 วัน 1 คัน 9-13 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 5 วัน 1 คัน 9-13 พ.ค. 65

125 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          7,000.00                7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ไชยชมภู 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 9-12 พ.ค. 65 นายประพันธ ไชยชมภู 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 9-12 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1561 ลว. 2 พ.ค. 65

126 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1574 ลว. 3 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 9-11 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 9-11 พ.ค. 65

127 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          7,000.00                7,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 7,000 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 7,000 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5486 ลว. 3 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 4 วัน 1 คัน 9-12 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 4 วัน 1 คัน 9-12 พ.ค. 65

129 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5652 ลว. 6 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 9-11 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 9-11 พ.ค. 65

130 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1560 ลว. 2 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 10-12 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 10-12 พ.ค. 65

131 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          8,700.00                8,700.00          8,700.00 เฉพาะเจาะจง รานแดงรถเชา 8,700 บาท 5 วัน 1 คัน 9-13 พ.ค. 65 รานแดงรถเชา 8,700 บาท 5 วัน 1 คัน 9-13 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5485 ลว. 3 พ.ค. 65

132 จางซอมแซมเครื่องชั่งดิจิตอล 60 กก. 1 รายการ          3,400.00                3,400.00          3,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรน เคมิเคิล แอนด กลาสแวร 3,400 บาท หางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรน เคมิเคิล แอนด กลาสแวร 3,400 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5551 ลว. 3 พ.ค. 65

133 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5736 ลว. 9 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 11-12 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 11-12 พ.ค. 65

134 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1701 ลว. 12 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 19 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 19 พ.ค. 65

135 จางเหมาบริการรถตู 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5238 ลว. 27 เม.ย. 65

รถตู จํานวน 1 วัน 1 คัน 19 พ.ค. 65 รถตู จํานวน 1 วัน 1 คัน 19 พ.ค. 65

136 จางเหมาบริการรถตู 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5240 ลว. 27 เม.ย. 65

รถตู จํานวน 1 วัน 1 คัน 20 พ.ค. 65 รถตู จํานวน 1 วัน 1 คัน 20 พ.ค. 65

137 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5085 ลว. 26 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 20 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 20 พ.ค. 65

138 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5094 ลว. 26 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 18-19 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 18-19 พ.ค. 65

139 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5093 ลว. 26 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 17 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 17 พ.ค. 65

140 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานแดงรถเชา 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 22-23 พ.ค. 65 รานแดงรถเชา 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 22-23 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5374 ลว. 28 เม.ย. 65

141 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5083 ลว. 26 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 20 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 20 พ.ค. 65

142 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5082 ลว. 26 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 19-20 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 19-20 พ.ค. 65

143 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          7,000.00                7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 17-20 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 17-20 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5732 ลว. 9 พ.ค. 65

144 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5092 ลว. 26 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 17-19 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 17-19 พ.ค. 65

145 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1523 ลว. 27 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 17-19 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 17-19 พ.ค. 65



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจาง  วงเงินงบประมาณ

ที่โครงการขอมา

 วงเงินที่จะซื้อจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

146 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ไชยชมภู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 18-20 พ.ค. 65 นายประพันธ ไชยชมภู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 18-20 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5454 ลว. 2 พ.ค. 65

147 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5084 ลว. 26 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 19 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 19 พ.ค. 65

148 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1587 ลว. 3 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 18-20 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 18-20 พ.ค. 65

149 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          7,000.00                7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ ไชยมงคล 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 17-20 พ.ค. 65 นายนัฐพงษ ไชยมงคล 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 17-20 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1630 ลว. 6 พ.ค. 65

150 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1642 ลว. 9 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 19-20 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 19-20 พ.ค. 65

151 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1654 ลว. 10 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ค. 65

152 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1633 ลว. 6 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 18-20 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 18-20 พ.ค. 65

153 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 3,600 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/6149 ลว. 20 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 24-25 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 2 วัน 1 คัน 24-25 พ.ค. 65

154 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5697 ลว. 6 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65

155 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 23-24 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 23-24 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1526 ลว. 27 เม.ย. 65

156 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ไชยชมภู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65 นายประพันธ ไชยชมภู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5963 ลว. 18 เม.ย. 65

157 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ ไชยมงคล 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 22-24 พ.ค. 65 นายนัฐพงษ ไชยมงคล 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 22-24 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1635 ลว. 6 พ.ค. 65

158 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1634 ลว. 6 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 22-24 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 22-24 พ.ค. 65

159 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1719 ลว. 17 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65

160 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          3,600.00                3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 23-24 พ.ค. 65 นายประพันธ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 23-24 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5368 ลว. 28 เม.ย. 65

161 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          7,000.00                7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 23-26 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 23-26 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1528 ลว. 27 เม.ย. 65

162 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          1,800.00                1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 1,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1585 ลว. 3 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 23 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 1 วัน 1 คัน 23 พ.ค. 65

163 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1529 ลว. 27 เม.ย. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65

164 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สผ)/479 ลว. 9 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65

165 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 5,300 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1653 ลว. 10 พ.ค. 65

รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65 รถยนต 4WD จํานวน 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65

166 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          7,000.00                7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ ไชยมงคล 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 23-26 พ.ค. 65 นายนัฐพงษ ไชยมงคล 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 23-26 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/1580 ลว. 3 พ.ค. 65

167 จางเหมาบริการรถยนต 1 รายการ          5,300.00                5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 23-25 พ.ค. 65 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5385 ลว. 28 เม.ย. 65

168 จางเหมาบริการรถตู 1 รายการ        10,800.00              10,800.00        10,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 10,800 บาท หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมจันทรา 10,800 บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/5878 ลว. 11 พ.ค. 65

รถตู 2 วัน 3 คัน 30-31 พ.ค. 65 รถตู 2 วัน 3 คัน 30-31 พ.ค. 65

169 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนเกษตกรและขยายผลดําเนินงาน 193,800.00     193,800.00           193,800.00     เฉพาะเจาะจง รานสอยดาวการคา 112,500 บ./ รานสอยดาวการคา 112,500 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0020 ลว.27 พ.ค.65

21,900.00       21,900.00             21,900.00       เฉพาะเจาะจง นายเจริญ แสงราช 12,300 บ./ นายเจริญ แสงราช 12,300 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0021 ลว.27 พ.ค.65

39,650.00       39,450.00             39,450.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี กอนมณี 69,000 บ. น.ส.สุปราณี กอนมณี 69,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0022 ลว.27 พ.ค.65

170 จัดซื้อเมล็ดพันธุกัญชง 4 รายการ 121,540.00     121,540.00           121,540.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 121,540 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 121,540 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0010 ลว.10 พ.ค.65

171 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 20 รายการ 199,970.00     199,970.00           199,970.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แมมาลัย ต.วัสดุกอสราง 199,970 บ. หจก.แมมาลัย ต.วัสดุกอสราง 199,970 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0011 ลว.10 พ.ค.65

172 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 14 รายการ 54,000.00       52,825.00             52,825.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 34,425 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 34,425 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0012 ลว.20 พ.ค.65

พรพรรณคาวัสดุ 3,600 บ./ พรพรรณคาวัสดุ 3,600 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0013 ลว.10 พ.ค.65

หจก.จ.เจริญการเกษตร 14,800 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 14,800 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0014 ลว.10 พ.ค.65

173 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ 66,000.00       65,640.00             65,640.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 65,640 บ. บ.เอ แอนด เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 65,640 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0017 ลว.23 พ.ค.65

174 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร 8 รายการ 8,270.00          8,262.00               8,262.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมมานะพานิช 3,542/ หจก.เชียงใหมมานะพานิช 3,542/ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0018 ลว.23 พ.ค.65

บ.เอ แอนด เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 4,720 บ. บ.เอ แอนด เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 4,720 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0019 ลว.23 พ.ค.65

175 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ 15,150.00       11,375.00             11,375.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศพานิช 750 บ./ หจก.ศิริวงศพานิช 750 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0020 ลว.23 พ.ค.65

หจก.เชียงใหมมานะพานิช 2,855 บ./ หจก.เชียงใหมมานะพานิช 2,855 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0021 ลว.23 พ.ค.65

บ.แฮนดื โกรวเซอรี่ จก. 7,770 บ. บ.แฮนดื โกรวเซอรี่ จก. 7,770 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0022  ลว.23 พ.ค.65

176 จัดซื้อสารเคมี จํานวน 28 รายการ 38,730.00       35,989.00             35,989.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูเนี่ยน ซายน จก. 13,604 บ./ บ.ยูเนี่ยน ซายน จก. 13,604 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0023 ลว.23 พ.ค.65

หจก.นอรทเทอรน เคมิเคิล แอนด กลาสแวร 22,385 บ. หจก.นอรทเทอรน เคมิเคิล แอนด กลาสแวร 22,385 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0024 ลว.23 พ.ค.65

177 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 23 รายการ 14,451.00       12,421.00             12,421.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศพานิช 1,095 บ./ หจก.ศิริวงศพานิช 1,095 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0025 ลว.23 พ.ค.65



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจาง  วงเงินงบประมาณ

ที่โครงการขอมา

 วงเงินที่จะซื้อจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

หจก.เชียงใหมมานะพานิช 9,346 บ./ หจก.เชียงใหมมานะพานิช 9,346 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0026 ลว.23 พ.ค.65

บ.แกลสซี่แลนด จก. 1,980 บ. บ.แกลสซี่แลนด จก. 1,980 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0027 ลว.23 พ.ค.65

178 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 9 รายการ 212,800.00     208,620.00           208,620.00     เฉพาะเจาะจง บ.สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร จก. 208,620 บ. บ.สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร จก. 208,620 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO6505-0054 ลว.10 พ.ค.65

179 จัดซื้อแอลกอฮอลแบบน้ํา จํานวน 10 แกลลอน 21,900.00       21,900.00             21,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.เคซีซีพี 2011 กรุป จก. 21,900 บ. บ.เคซีซีพี 2011 กรุป จก. 21,900 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ APO6505-0034 ลว.30 พ.ค.65

180 จัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุประปา 9 รายการ 34,500.00       22,329.00             22,329.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 5,650 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 5,650 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0028 ลว.30 พ.ค.65

บ.แกลสซี่แลนด จก. 10,739 บ./ บ.แกลสซี่แลนด จก. 10,739 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0029 ลว.30 พ.ค.65

พรพรรณคาวัสดุ 5,350 บ./ พรพรรณคาวัสดุ 5,350 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0030 ลว.30 พ.ค.65

หจก.จ.เจริญการเกษตร 590 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 590 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0031 ลว.30 พ.ค.65

181 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5 รายการ 97,000.00       87,610.00             87,610.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฮิลลคอฟฟ จก. 87,610 บ. บ.ฮิลลคอฟฟ จก. 87,610 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0032 ลว.30 พ.ค.65

182 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 9 รายการ 20,900.00       15,075.00             15,075.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,000 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,000 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0033 ลว.30 พ.ค.65

บ.แฮนดื โกรวเซอรี่ จก. 13,075 บ. บ.แฮนดื โกรวเซอรี่ จก. 13,075 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0034 ลว.30 พ.ค.65

183 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ 12,800.00       8,184.00               8,184.00          เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซี่แลนด จก. 330 บ./ บ.แกลสซี่แลนด จก. 330 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0035 ลว.30 พ.ค.65

พรพรรณคาวัสดุ 920 บ./ พรพรรณคาวัสดุ 920 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0036 ลว.30 พ.ค.65

บ.แฮนด โกรวเซอรี่ จก. 6,334 บ./ บ.แฮนด โกรวเซอรี่ จก. 6,334 บ./ ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0037 ลว.30 พ.ค.65

หจก.จ.เจริญการเกษตร 600 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 600 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0038 ลว.30 พ.ค.65

184 จางออกแบบและจัดทําโปสเตอร          8,820.00                8,820.00          8,820.00  เฉพาะเจาะจง รานอินดีไซน โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/8,820.00 บ. รานอินดีไซน โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/8,820.00 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0007 ลว 9 พ.ค. 65

185 จางวิเคราะหโลหะหนักในตัวอยางดิน จํานวน 3 รายการ        16,948.80              16,948.80        16,948.80  เฉพาะเจาะจง บจก.หองปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 16,948.80 บ. บจก.หองปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 16,948.80 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0006 ลว 9 พ.ค. 65

186 จางวิเคราะหโลหะหนักในดินและพืช จํานวน 2 รายการ 20 ตัวอยาง        20,544.00              20,544.00        20,544.00  เฉพาะเจาะจง บจก.หองปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 20,544.00 บ. บจก.หองปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 20,544.00 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0004 ลว 9 พ.ค. 65

187 จางวิเคราะหตัวอยางดิน จํานวน 8 รายการ          7,350.00                7,350.00          7,350.00  เฉพาะเจาะจง หองปฎิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร มหาลัยเชียงใหม 7,350.00 บ. หองปฎิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร มหาลัยเชียงใหม 7,350.00 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0003 ลว 9 พ.ค. 65

188 จางวิเคราะหตัวอยางพืช จํานวน 11 รายการ 3 ตัวอยาง          3,900.00                3,900.00          3,900.00  เฉพาะเจาะจง หองปฎิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร มหาลัยเชียงใหม 3,900.00 บ. หองปฎิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร มหาลัยเชียงใหม 3,900.00 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0002 ลว 9 พ.ค. 65

189 จางศึกษาวิธีการสกัดสารจากตนสะระแหน 1 รายการ        80,000.00              80,000.00        80,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมณฑา รามางกูร 80,000.00 บ. น.ส.สุมณฑา รามางกูร 80,000.00 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0005 ลว 9 พ.ค. 65

190 จางวิเคราะหคุณภาพน้ํามันมะแขวน จํานวน 1 รายการ      100,000.00            100,000.00      100,000.00  เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มช 100,000.00 ศูนยบริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มช 100,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0008 ลว 10 พ.ค. 65

191 จางเหมาบริการวิเคราะหโภชนาการขาว จํานวน 8 รายการ 5 ตัวอยาง        61,204.00              61,204.00        61,204.00  เฉพาะเจาะจง บจก.หองปฎิบัติการกลาง(ประเทศไทย) 61,204.00 บ. บจก.หองปฎิบัติการกลาง(ประเทศไทย) 61,204.00 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0015 ลว 19 พ.ค. 65

192 จางทดสอบสูตรการผลิตชีวภัณฑ (เชื้อแบคทีเรีย) จํานวน 1 งาน      176,871.00            176,871.00      176,871.00  เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0009 ลว 10 พ.ค. 65

176,871.00 บ. 176,871.00 บ.

193 จางทดสอบสูตรการผลิตชีวภัณฑ (เชื้อแบคทีเรีย)  จํานวน 1 งาน      131,289.00            131,289.00      131,289.00  เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) ไมเกินวงเงินงบประมาณ FPO6505-0039 ลว 30 พ.ค. 65

131,289.00 บ. 131,289.00 บ.

194 ตรวจวิเคราะหหาเชื้อโรครายแรงและโลหะหนักในผลผลิตและน้ําที่ใชในโรงคัด 305,495.70     305,495.70           305,495.70     เฉพาะเจาะจง บจก. เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) 305495.7 บจก. เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย)  305495.7 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจางทําของเลขที่ 15/2565 

บรรจุสินคาเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ลว 30 พค 65

195 นายเรวัตร พงษพิสุทธินันท 300,000.00     300,000.00           300,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเรวัตร พงษพิสุทธินันท 300,000.00 นายเรวัตร พงษพิสุทธินันท 300,000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจางทําของเลขที่ 16/2566 

ลว 30 พค 65

196 รายงานขอจัดจางเหมาแรงงาน          6,200.00                6,200.00          6,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาภาพร สารศิริวงค / 6,200 น.ส.อาภาพร สารศิริวงค / 6,200 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สว. 1593 ลว. 3 พ.ค. 65

197 รายงานขอจัดจางเหมาแรงงานเตรียมพื้นที่ ปลูก กําจัดวัชพืช          7,800.00                7,800.00          7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกี่ ชนกบุญ / 7,800 นายกี่ ชนกบุญ / 7,800 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สว. 1594 ลว. 3 พ.ค. 65

198 รายงานขอจัดจางเหมาตากลดความชื้น ริดกิ่งจากชอดอกฯ        35,700.00              35,700.00        35,700.00 เฉพาะเจาะจง นายชนกชนม จอวาลู / 35,700 นายชนกชนม จอวาลู / 35,700 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สว. 1596 ลว. 3 พ.ค. 65

199 รายงานขอจางซอมแซมรถจักรยานยนต          8,700.00                8,700.00          8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัตร อําภา / 8,700 นายอนุวัตร อําภา / 8,700 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5532 ลว. 3 พ.ค. 65

200 รายงานขอซื้อวัสดุกอสราง        13,400.00              13,400.00        13,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน กุออ / 13,400 นายสุวัฒน กุออ / 13,400 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5534 ลว. 3 พ.ค. 65

201 รายงานขอซื้อกลาไมดอกสนับสนุนการเรียนรูการทําการเกษตร        10,700.00              10,700.00        10,700.00 เฉพาะเจาะจง นางปวีณา ปนปน / 10,700 นางปวีณา ปนปน / 10,700 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5535 ลว. 3 พ.ค. 65

202 รายงานขอจางเหมารถตู          7,200.00                7,200.00          7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ สีสุกใส / 7,200 นายสุวรรณ สีสุกใส / 7,200 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5536 ลว. 3 พ.ค. 65

203 รายงานขอจางทําแปลงสาธิตการปรับปรุงบํารุงดินฯ        10,000.00              10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดอกไม เวียงแมนเมฆ / 10,000 น.ส. ดอกไม เวียงแมนเมฆ / 10,000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5540 ลว. 3 พ.ค. 65

204 รายงานขอซื้อกลาไมและดอกไมประดับ        25,800.00              25,800.00        25,800.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรแดง กาจณพิษณุ / 25,800 นางจันทรแดง กาจณพิษณุ / 25,800 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5552 ลว. 3 พ.ค. 65

205 รายงานขอซื้อไกไขและอาหารไก        20,000.00              20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลโลฟารม 69 / 20,000 รานอัลโลฟารม 69 / 20,000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5568 ลว. 3 พ.ค. 65

206 รายงานขอจางเหมาสรางโรงเรือน        36,000.00              36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณ กาใว / 36,000 นายสายัณ กาใว / 36,000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5570 ลว. 3 พ.ค. 65

207 รายงานขอจางทําแผงอัดพรรณไม        15,000.00              15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรฉาย นิยมกิจ / 15,000 นางจันทรฉาย นิยมกิจ / 15,000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สว. 1841 ลว. 25 พ.ค. 65

208 รายงานขอซื้อมูลวัวบรรจุกระสอบ          7,000.00                7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทวัส เนมมหาวรรณ / 7,000 นายพิทวัส เนมมหาวรรณ / 7,000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 6439 ลว. 26 พ.ค. 65

209 รายงานขอจัดจางวิเคราะหคุณสมบัติของดิน          9,500.00                9,500.00          9,500.00 เฉพาะเจาะจง ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ /9,500 ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ /9,500 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 6441 ลว. 26 พ.ค. 65

210 รายงานขอซื้อตนกลาทองอุไร        10,000.00              10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ บุญรักษา / 10,000 น.ส.เสาวลักษณ บุญรักษา / 10,000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 6397 ลว. 26 พ.ค. 65

211 รายงานขอจางเหมาเตรียมแปลงปลูกปา        10,000.00              10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคิน อาซอ / 10,000 นายภาคิน อาซอ / 10,000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 6395 ลว. 26 พ.ค. 65

212 รายงานขอจางเหมาดุแลกําจัดวัชพืช พื้นที่ปลูกปาแปลงเดิม        10,000.00              10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาโซะ เชอมือกู / 10,0000 นายอาโซะ เชอมือกู / 10,0000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 6396 ลว. 26 พ.ค. 65

213 รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณการฝกอบรม        21,940.00              21,940.00        21,940.00 เฉพาะเจาะจง รานปาเหมือดอิเล็กทรอนิกส / 21,940 รานปาเหมือดอิเล็กทรอนิกส / 21,940 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 6404 ลว. 26 พ.ค. 65

214 รายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง        17,500.00              17,500.00        17,500.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง / 17,500 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง / 17,500 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 6400 ลว. 26 พ.ค. 65

215 รายงานขอจางเหมาเตรียมถุงเพาะชํากลาไม        10,000.00              10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพนธ ยิ่งรักคีรีรัตน / 10,000 นายอนุพนธ ยิ่งรักคีรีรัตน / 10,000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ สพ. 6398 ลว. 26 พ.ค. 65

216 จางปรับปรุงหองน้ําสํานักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมมะลอ 200,000.00     200,000.00           200,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน กุออ / 200,000 บ. นายสุวัฒน กุออ / 200,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ สญ.เลขที่ 10/2565 ลว. 6 พ.ค.65

จ.เชียงใหม



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจาง  วงเงินงบประมาณ

ที่โครงการขอมา

 วงเงินที่จะซื้อจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

217 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนยเรียนรู โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯสบเมย 100,000.00     100,000.00           100,000.00     เฉพาะเจาะจง รานอัจฉริยะ กอสราง/100,000 บ. รานอัจฉริยะ กอสราง/100,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ สญ.เลขที่ 11/2565 ลว. 6 พ.ค.65

จ.แมฮองสอน

218 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน 200,000.00     200,000.00           200,000.00     เฉพาะเจาะจง รานพิชชาพาณิชย/200,000 บ. รานพิชชาพาณิชย/200,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ สญ. เลขที่ 12/2565 ลว. 23 พ.ค.65

จ.เชียงใหม

219 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุศูนยเรียนรู โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯวาวี จ .เชียงราย 100,000.00     100,000.00           100,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ศุภกิตติ์กอสราง 1996/ 100,000 บ. หจก.ศุภกิตติ์กอสราง 1996/ 100,000 บ. ไมเกินวงเงินงบประมาณ สญ. เลขที่ 13/2565 ลว. 27 พ.ค.65



1 จ้างปิดล้อมพ้ืนท่ีลานจอดรถ P8 ขนาดพ้ืนท่ี 1,100 ตารางเมตร 65,000.00          65,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายปราโนชน์ ปันทะนา 65,000.00          นายปราโนชน์ ปันทะนา 65,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00001
จ านวน 1 งาน 2.นายโกสินทร์ กันธะณะ 69,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 2 พ.ค. 65

3.นายวีระชัย เสาร์ตุ้ย 70,000.00          

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับตกแต่งภูมิทัศน์ จ านวน 2 รายการ 12,850.00          12,850.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 12,850.00          ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 12,850.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00002
2.ร้านแม่ปิงการ์เด้น 14,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 2 พ.ค. 65
3.ร้านแม่โจ้การเกษตร 13,675.00          

3 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม จ านวน 1 รายการ 2,675.00            2,675.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 2,675.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 2,675.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00003
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 3,100.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 3 พ.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 3,250.00            

4 จ้างติดต้ังจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์ จ านวน 1 งาน 2,400.00            2,400.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 2,400.00            ร้านชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 2,400.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00004
โดยนางสาวนวภัสร์ ยาวุฒิ โดยนางสาวนวภัสร์ ยาวุฒิ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 3 พ.ค. 65
2.นายสุธี ธรรมชัย 3,800.00            
3.นางสาวธีรกานต์ ยานะ 4,000.00            

5 ซ้ืออาหารสัตว์ จ านวน 5 รายการ 30,000.00          30,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 30,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 30,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00005
2.ร้านAmozonia Landscape 30,510.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 3 พ.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ 30,605.00          

6 จ้างเหมารถไถนาพรวนแปลงนา ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 1 งาน 2,500.00            2,500.00           เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อินชัย 2,500.00            นายนรินทร์ อินชัย 2,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 พ.ค. 65

7 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 21 รายการ 17,001.00          17,001.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17,001.00          ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 17,001.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00007
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 พ.ค. 65

8 ซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ านวน 1 รายการ 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ พันธ์ุก่ า 15,000.00          นายธรรมนูญ พันธ์ุก่ า 15,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 พ.ค. 65

9 ซ้ือสมุนไพร จ านวน 26 รายการ 17,775.00          17,775.00         เฉพาะเจาะจง 1.สวนแดงจินดา โดยนางสาวจินดา ตุ่นแก้ว 17,775.00          สวนแดงจินดา โดยนางสาวจินดา ตุ่นแก้ว 17,775.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00009
2.ร้านไม้น้ าสมบูรณ์ โดยนางสินใจ หลวงชัย 22,840.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 พ.ค. 65
3.นายอาณัติ เรือโป๊ะ 25,900.00          

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้ จ านวน 40 รายการ 8,137.00            8,137.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช (จ านวน 16 รายการ) 1,181.00            1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช (จ านวน 16 รายการ) 1,181.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00010
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พศินสยาม (จ านวน 16 รายการ) 1,268.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 พ.ค. 65
3.ร้าน file shop (จ านวน 16 รายการ) 1,341.00            
4.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด (จ านวน 24 รายการ) 6,956.00            2.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด (จ านวน 24 รายการ) 6,956.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00011
5.บริษัท กิตติวิบูลย์ จ ากัด (จ านวน 24 รายการ) 8,054.96            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 พ.ค. 65
6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มี โชค (จ านวน 24 รายการ) 8,071.01            

11 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับส่ือมวลชน จ านวน 70 ชุด 4,900.00            4,900.00           เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 4,900.00            มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 4,900.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 พ.ค. 65

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   2   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   2   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ 3,745.00            3,745.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 3,745.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 3,745.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00013
การท่องเท่ียวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดจิบกาแฟแลดูเฟิร์น 2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 4,340.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 พ.ค. 65
จ านวน 1 รายการ 3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 4,550.00            

13 ซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 4,200.00            4,200.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 4,200.00            บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 4,200.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00014
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มี โชค 5,457.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 พ.ค. 65
3.บริษัท กิตติวิบูลย์ จ ากัด 5,350.00            

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 9 รายการ 5,100.00            5,100.00           เฉพาะเจาะจง 1.นายอิศรา แก้วซาลุน 5,100.00            นายอิศรา แก้วซาลุน 5,100.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00015
2.นายจารุวัฒน์ กิติสิทธ์ิ 6,450.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 พ.ค. 65
3.นางสาวเรณู ขาวสวย 6,700.00            

15 จ้างเหมาซ่อมแซมสีและหลังคาอาคารสวนเคนย่า จ านวน 1 งาน 80,250.00          80,250.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเจริญพาณิชย์ 999 80,250.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเจริญพาณิชย์ 999 80,250.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00016
2.นางเข็มมิกา ศรีสมบัติ 107,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 พ.ค. 65
3.นางสาวไพรินทร์ พันธุศาสตร์ 128,400.00        

16 ซ้ือวัสดุจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 13 รายการ 23,150.00          23,150.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนางสาววันเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 23,150.00          ร้าน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนางสาววันเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 23,150.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00017
2.ร้านกรรณิการ์ วัสดุภัณฑ์ 24,645.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 พ.ค. 65
3.ร้าน ด. เกษตรดี 25,875.00          

17 จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดด้านหน้าอาคารนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทย 105,930.00        105,930.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โพลีกอน วิซาด จ ากัด 105,930.00        บริษัท โพลีกอน วิซาด จ ากัด 105,930.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00018
ตราบนิจนิรันดร์ จ านวน 1 งาน 2.บริษัท ฟ้าแลบ สตูดิโอ จ ากัด 109,675.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 พ.ค. 65

3.บริษัท ไอเดีย โฮม กรุ๊ป จ ากัด 110,424.00        

18 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 3 รายการ 42,000.00          42,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 42,000.00          สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 42,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00019
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 54,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 พ.ค. 65
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 48,000.00          

19 ซ้ือพรรณไม้ใบ ไม้ประดับ จ านวน 4 รายการ 32,000.00          32,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 32,000.00          ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 32,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00020
2.ร้านธนิตการเกษตร โดยนายค าสอน สาทิพย์จันทร์ 39,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 พ.ค. 65
3.ร้านนางล าดวน ราชวงศา โดยนางล าดวน ราชวงศา 46,000.00          

20 ซ้ือพรรณไม้ดอก จ านวน 1 รายการ 50,000.00          50,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 50,000.00          ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 50,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00021
2.ร้านธนิตการเกษตร โดยนายค าสอน สาทิพย์จันทร์ 70,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 พ.ค. 65
3.ร้านนางล าดวน ราชวงศา โดยนางล าดวน ราชวงศา 60,000.00          

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 36 รายการ 58,840.00          58,840.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 58,840.00          ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 58,840.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00022
2.ร้านป่าไผ่การเกษตร 61,395.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 พ.ค. 65
3.ร้านแม่โจ้การเกษตร 62,935.00          

22 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 38 รายการ 99,800.00          99,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,800.00          นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00023
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 พ.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   2   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

23 จ้างท าส่ือเผยแพร่องค์ความรู้ป้ายนิทรรศการกลางแจ้ง จ านวน 2 รายการ 13,250.00          13,250.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 13,250.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 13,250.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00024
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 16,650.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 พ.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 17,500.00          

24 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์ จ านวน 1 งาน 16,959.50          16,959.50         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ดับบลิว มีเดีย 16,959.50          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ดับบลิว มีเดีย 16,959.50         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 พ.ค. 65

25 ซ้ือสายไฮดรอลิคยกด้ัมเส้นยาวพร้อมติดต้ัง รถบรรทุก 6 ล้อ (แบบยกได้) 8,051.75            8,051.75           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 8,051.75            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 8,051.75           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00026
หมายเลขทะเบียน 83-1806 เชียงใหม่ จ านวน 2 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 8,854.25            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 พ.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 9,260.85            

26 ซ้ือตาข่ายแบดมินตัน จ านวน 12 อัน และตาข่ายห่วงบาสเกตบอล 2,120.00            2,120.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา จ ากัด 2,120.00            บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา จ ากัด 2,120.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00027
จ านวน 4 อัน 2.ร้านอัมพิกา 2,520.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 พ.ค. 65

3.ร้านใหม่ท าหมวก 4,800.00            

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 22,410.00          22,410.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชารีย์ คอนเน็คช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 22,410.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชารีย์ คอนเน็คช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 22,410.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00028
2.ร้านทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 24,410.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 พ.ค. 65
3.ร้านเอส.พี.ซัพพลาย 24,558.00          

28 ซ้ือต้นเทียนทอง จ านวน 1 รายการ 70,000.00          70,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 70,000.00          สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 70,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00029
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 100,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 26 พ.ค. 65
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 90,000.00          

29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 31,000.00          31,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 31,000.00          บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 31,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00030
2.บริษัท แฮปป้ีโปรครีน เซอร์วิส จ ากัด 40,232.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 27 พ.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 44,940.00          
4.บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด 48,150.00          

30 ซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 4 เส้น 30,000.00          30,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอมบูแลนซ์ดีซายด์เชียงใหม่ โดยนายธนกร สมัครไทย 30,000.00          ร้านแอมบูแลนซ์ดีซายด์เชียงใหม่ โดยนายธนกร สมัครไทย 30,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00031
2.ร้านบี มิกซ์ อัพ 39,960.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 พ.ค. 65
3.ร้านสุเมธออโต้คาร์ 40,000.00          

31 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 4,100.00            4,100.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 4,100.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 4,100.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00032
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ากัด 4,225.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 31 พ.ค. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 4,250.00            

32 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ จ านวน 2 รายการ 17,970.00          17,970.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 17,970.00          บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 17,970.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00033
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มี โชค 19,254.65          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 31 พ.ค. 65
3.บริษัท กิตติวิบูลย์ จ ากัด 19,506.10          

33 ซ้ือหนังสือส าหรับบริการศูนย์ข้อมูล จ านวน 8 รายการ 7,954.00            7,954.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,954.00            บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,954.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00034
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 31 พ.ค. 65

34 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 งาน 94,160.00          94,160.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหางดง 94,160.00          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหางดง 94,160.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00035
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 31 พ.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   2   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

35 จ้างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงสูบน้ าดิบ จ านวน 1 งาน 83,580.00          83,580.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไซอ๋ิวคอมพิวเทค โดยนายศักดิธัช ใจยะสุ 83,580.00          ร้านไซอ๋ิวคอมพิวเทค โดยนายศักดิธัช ใจยะสุ 83,580.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00036
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อมพงษ์วิศวกรรม 2017 94,620.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 31 พ.ค. 65
3.ร้านTeerasak Electric 92,500.00          

36 ซ้ืออาหารเช้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 7,000.00            7,000.00           เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 7,000.00            มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 7,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 พ.ค. 65

37 ซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง จ านวน 2 ระบบ 88,470.00          88,470.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 23,200.00          ร้านชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 23,200.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00002
โดยนางสาวนวภัสร์ ยาวุฒิ (จ านวน 1 ระบบ) โดยนางสาวนวภัสร์ ยาวุฒิ (จ านวน 1 ระบบ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 พ.ค. 65
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เน็ตดอย เทคโนโลยี (จ านวน 1 ระบบ) 27,285.00          
3.นายสุธี ธรรมชัย (จ านวน 1 ระบบ) 25,500.00          บริษัท เดอะเอ็นจิเนียร่ิง คร๊าฟ จ ากัด 65,270.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00003
4.บริษัท เดอะเอ็นจิเนียร่ิง คร๊าฟ จ ากัด 65,270.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 พ.ค. 65
5.บริษัท ไอสโตร์แลนด์ จ ากัด 71,797.00          
6.บริษัท ซินเท็ค คอมมิวนิเคชัน จ ากัด 68,137.60          

38 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 46 รายการ 65,883.75          65,883.75         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 65,883.75          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 65,883.75         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00004
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 พ.ค. 65

39 ซ้ือพัสดุท่ีใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเท่ียว 11,800.00          11,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่หินอ่อน โดยนายธนาคาร จันทรวาณิชย์กุล 11,800.00          ร้านเชียงใหม่หินอ่อน โดยนายธนาคาร จันทรวาณิชย์กุล 11,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00005
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดจิบกาแฟแลดูเฟิร์น ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 พ.ค. 65
จ านวน 1 รายการ

40 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ 6,300.00            6,300.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากัด 6,300.00            บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากัด 6,300.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00006
การท่องเท่ียวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดจิบกาแฟแลดูเฟิร์น ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 พ.ค. 65
จ านวน 2 รายการ

41 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ 1,200.00            1,200.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี เชียงใหม่ 1,200.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี เชียงใหม่ 1,200.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00007
การท่องเท่ียวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดจิบกาแฟแลดูเฟิร์น ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 พ.ค. 65
จ านวน 1 รายการ

42 ซ้ือพัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ 7,044.00            7,044.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 7,044.00            บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 7,044.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00008
การท่องเท่ียวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดจิบกาแฟแลดูเฟิร์น สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ค. 65
จ านวน 2 รายการ

43 ซ้ือพัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ 4,472.00            4,472.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 4,472.00            บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 4,472.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00009
การท่องเท่ียวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดจิบกาแฟแลดูเฟิร์น ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ค. 65
จ านวน 2 รายการ

44 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 3,210.00            3,210.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 3,210.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 3,210.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 พ.ค. 65

45 จ้างผลิตคูปองเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ส าหรับลูกค้าท่ีเข้าพักโรงแรม 11,556.00          11,556.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เวียงบัวพร้ินต้ิง จ ากัด 11,556.00          บริษัท เวียงบัวพร้ินต้ิง จ ากัด 11,556.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00011
จ านวน 60 เล่ม 2.บริษัท โชตนาพร้ินท์ จ ากัด 12,519.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 พ.ค. 65

3.ร้านซี.เค.พร้ินต้ิง 13,482.00          

46 จ้างผลิตและติดต้ังป้ายไวนิล จ านวน 10 ป้าย 5,350.00            5,350.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,350.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,350.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00012
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 6,200.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 พ.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 6,500.00            



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   2   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

47 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนามาตรฐานและยกระดับการให้ 82,250.00          82,250.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 82,250.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 82,250.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00013
บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 1 งาน 2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 86,900.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 พ.ค. 65

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 90,000.00          

48 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายกาแฟ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 29 รายการ 30,262.00          30,262.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 30,262.00          บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 30,262.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 พ.ค. 65

49 จ้างเหมาบริการติดต้ังเวที จ านวน 1 งาน 9,500.00            9,500.00           เฉพาะเจาะจง นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 9,500.00            นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 9,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6505-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 31 พ.ค. 65

50 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือศึกษาวิจัยกัญชาและกัญชง 3,109,400.00     3,109,100.00    e-bidding 1.บริษัท สยาม แคนนาบินอยด์ จ ากัด 3,099,166.78     กิจการร่วมค้าดีแอนด์วาย อเวนเจอร์ 2,645,000.00    เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างก่อสร้าง
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กายเกษมกิจ 2,999,000.00     ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 11/2565
3.บริษัท ไม้ขัดทอง จ ากัด 2,650,000.00     ลว. 9 พ.ค. 65
4.บริษัท โอเวอร์บิวด์ จ ากัด 2,895,656.00     
5.บริษัท อัต อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 2,825,500.00     
6.บริษัท หมูทอง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 2,697,800.00     
7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 2,891,000.00     
8.กิจการร่วมค้าดีแอนด์วาย อเวนเจอร์ 2,645,870.32     

51 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 27,300.00          27,300.00         เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์ ตาลพุดซา 27,300.00          นายศรัณย์ ตาลพุดซา 27,300.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 256/2565

ลว. 27 ธ.ค. 64

52 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 120,000.00        120,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธีรพล บุตรสีทอง 120,000.00        นายธีรพล บุตรสีทอง 120,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 279/2565

ลว. 31 ม.ค. 65

53 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 51,600.00          51,600.00         เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์ วงค์ศายะ 51,600.00          นายนัฐพงษ์ วงค์ศายะ 51,600.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 294/2565

ลว. 17 มี.ค. 65

54 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 67,800.00          67,800.00         เฉพาะเจาะจง นายนิคม อินทร์ต่อม 67,800.00          นายนิคม อินทร์ต่อม 67,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 295/2565

ลว. 25 มี.ค. 65

55 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 82,500.00          82,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญกมล เรือนทอง 82,500.00          นางสาวขวัญกมล เรือนทอง 82,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 308/2565

ลว. 12 เม.ย. 65

56 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 80,709.60          80,709.60         เฉพาะเจาะจง นางสาววีรีศา บุญทะศักด์ิ 80,709.60          นางสาววีรีศา บุญทะศักด์ิ 80,709.60         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 315/2565

ลว. 12 พ.ค. 65

57 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 38,112.96          38,112.96         เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา เลาเสอ 38,112.96          นางกฤษณา เลาเสอ 38,112.96         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 316/2565

ลว. 12 พ.ค. 65

58 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 38,112.96          38,112.96         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีพร แซ่เฮ้อ 38,112.96          นางสาวสุรีพร แซ่เฮ้อ 38,112.96         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 317/2565

ลว. 12 พ.ค. 65

59 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 38,112.96          38,112.96         เฉพาะเจาะจง นางสาวนาแส จะลอ 38,112.96          นางสาวนาแส จะลอ 38,112.96         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   2   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 318/2565
ลว. 12 พ.ค. 65

60 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 38,112.96          38,112.96         เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงจันทร์ รักสงวนพนาไพร 38,112.96          นางสาวแสงจันทร์ รักสงวนพนาไพร 38,112.96         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 319/2565

ลว. 12 พ.ค. 65

61 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 40,645.12          40,645.12         เฉพาะเจาะจง นายศีละ จะกะ 40,645.12          นายศีละ จะกะ 40,645.12         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 320/2565

ลว. 12 พ.ค. 65

62 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 34,000.00          34,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไกรวิน วิคหวิไล 34,000.00          นายไกรวิน วิคหวิไล 34,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 321/2565

ลว. 31 พ.ค. 65

63 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 60,000.00          60,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตตินันทน์ ปูอินต๊ะ 60,000.00          นางสาวกิตตินันทน์ ปูอินต๊ะ 60,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 322/2565

ลว. 31 พ.ค. 65

64 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 60,000.00          60,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล พิมพา 60,000.00          นางสาวนฤมล พิมพา 60,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 323/2565

ลว. 31 พ.ค. 65

65 จ้างเหมาบริการติดต้ังเวที 27,500.00          27,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 27,500.00          นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 27,500.00         ยกเลิกการจัดจ้าง PO6503-00014
อ้างอิงตามหนังสือเลขท่ี ลว. 22 มี.ค. 65
สวพส.(อรอ)/1528
ลว. 20 พ.ค. 65
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