
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ
 วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้ำงผลิตส่ือเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตำมแผนเพ่ือพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้                 12,900.00               12,900.00              12,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 12,900 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 12,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00041  ลว. 18 เมย.65

2 จัดจ้ำงท ำลังไม้                   9,000.00                 9,000.00                9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิตยำ คงอรรถกำร 9,000 บ. นำงนิตยำ คงอรรถกำร 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0021 ลว.18 เมย.65

3 จัดจ้ำงท ำไวนิล เพ่ือเป็นส่ือกำรเรียนรู้และเผยแพร่                 10,000.00               10,000.00              10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 10,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกิจกีรติ 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0022 ลว.18 เมย.65

4 จัดจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำ
แผนท่ี

             188,607.80             188,607.80            188,607.80 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอเวย์ 188,607.80 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอเวย์ 188,607.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0023 ลว.18 เมย.65

แสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ้ืนท่ีโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร

หลวงห้วยก้ำงปลำ

5 จัดจ้ำงท ำทะเบียน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดง
ขอบเขต

             113,100.00             113,100.00            113,100.00

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอเวย์ 113,100 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอเวย์ 113,100 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

APO6504-0035 ลว.21 เมย.65

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ้ืนท่ีโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง

6 จัดจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำ
แผนท่ี

             193,835.40             193,835.40            193,835.40

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 193,835.40 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 193,835.40 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

APO6504-0036 ลว.21 เมย.65

แสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ้ืนท่ีโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร

หลวงแม่สลอง

7
จัดจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลขอบเขตท่ีดินรำยแปลง และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของ

             119,626.00             119,626.00            119,626.00

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 119,626 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 119,626 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

APO6504-0037 ลว.21 เมย.65

เกษตรกร โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงป่ำแป๋

8 รำยงำนขอจ้ำงผลิตส่ือวีดีทัศน์ ส ำหรับเผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำน                 20,000.00               20,000.00              20,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 20,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00055 ลว.22 เมย.65

ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
9 จ้ำงตรวจคุณภำพน้ ำเสียเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค จ ำนวน 4 รำยกำร 10 ตัวอย่ำง                11,823.50               11,823.50              11,823.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 11,823.50 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 11,823.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00059 ลว.25 เมย.65

10
จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำแผนท่ี

             115,560.00             115,560.00            115,560.00

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 115,560 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 115,560 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6504-00060 ลว.25 เมย.65

11 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์  จ ำนวน 2 รำยกำร 4,560.00                  4,560.00                 4,560.00                เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง /4,560 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง /4,560 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00007 ลว.4 เม.ย. 65
12 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์  จ ำนวน 5 รำยกำร 12,630.00                9,505.00                 9,505.00                เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง /2,280 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง /2,280 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00010 ลว.4 เม.ย. 65
13 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร ข่ำนต้ำ/2,460 บำท ข่ำนต้ำ/2,460 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00012 ลว.4 เม.ย. 65

ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/4,765 บำท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/4,765 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00011 ลว.4 เม.ย. 65
14 จัดซ้ือต้นกล้ำพีช จ ำนวย 300 ต้น 4,500.00                  4,500.00                 4,500.00                เฉพำะเจำะจง นำยวิวัฒน์ นวลทำ/4,500 บำท นำยวิวัฒน์ นวลทำ/4,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00037 ลว.12 เม.ย. 65
15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 16 รำยกำร 41,910.00                41,910.00              41,910.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริภัณฑ์ โดย นำยปฐมชัย สิริโม/41,610 บำท ร้ำนสิริภัณฑ์ โดย นำยปฐมชัย สิริโม/41,610 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00039 ลว. 12 เม.ย. 65
16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 18,930.00                18,930.00              18,930.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด/18,930 บำท บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด/18,930 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00040 ลว. 12 เม.ย. 65
17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,110.00                19,110.00              19,110.00             เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง/18,700 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง/18,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00038 ลว. 12 เม.ย. 65
18 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00                17,600.00              17,600.00             เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง/9,900 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง/9,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00035 ลว. 12 เม.ย. 65

หจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/7,700 บำท หจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/7,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00036 ลว. 12 เม.ย. 65
19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 14,930.00                13,358.00              13,358.00             เฉพำะเจำะจง บจก.เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี/ 12,150 บำท บจก.เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี/ 12,150 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0003 ลว. 4 เม.ย. 65

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช/380 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช/380 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0004 ลว. 4 เม.ย. 65
หจก.ศิริวงศ์พำนิช/828 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช/828 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0005 ลว. 4 เม.ย. 65

20 จัดซ้ือวัสดุเกษตร/งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 34,850.00                34,830.00              34,830.00             เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกร์วเชอร่ี/ 34,830 บำท บจก.แฮนด์ โกร์วเชอร่ี/ 34,830 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0013 ลว. 12 เม.ย. 65
21 จัดซ้ือกล้ำต้นมะม่วง จ ำนวน 1,000 ต้น 20,000.00                20,000.00              20,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเร่ืองกำรเกษตร/20,000 บำท ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเร่ืองกำรเกษตร/20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0014 ลว. 12 เม.ย. 65
22 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 39 รำยกำร 85,003.00                85,003.00              85,003.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิภำ พำณิชย์/85,003 บำท ร้ำนสุนิภำ พำณิชย์/85,003 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0015 ลว. 12 เม.ย. 65
23 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,500.00                  9,500.00                 9,500.00                เฉพำะเจำะจง บจก. แฮนด์ โกรว์เชอร่ี/9,500 บำท บจก. แฮนด์ โกรว์เชอร่ี/9,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0016 ลว. 12 เม.ย. 65
24 จัดซ้ือกระสอบป่ำน จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00                10,000.00              10,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง/ 10,000 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง/ 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0017 ลว. 12 เม.ย. 65
25 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 30,065.00                30,065.00              30,065.00             เฉพำะเจำะจง หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์/30,065 บำท หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์/30,065 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0018 ลว. 12 เม.ย. 65
26 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำวน 15 รำยกำร 43,070.00                43,065.00              43,065.00             เฉพำะเจำะจง หจก.นอรท์เทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสสแวร์/43,065 บำท. หจก.นอรท์เทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสสแวร์/43,065 บำท. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0019 ลว. 12 เม.ย. 65
27 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 51 รำยกำร 143,664.00              143,664.00            143,664.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุพำกำรค้ำ โดย น.ส.วิรัลยุพำ นำคง/143,664 บำท ร้ำนยุพำกำรค้ำ โดย น.ส.วิรัลยุพำ นำคง/143,664 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0020 ลว. 12 เม.ย. 65

28 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร และก่อสร้ำงจ ำนวน 16 รำยกำร 89,538.00                89,507.00              89,507.00             เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์/ 49,774 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์/ 49,774 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0027 ลว. 19 เม.ย. 65
เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร/ 10,805 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร/ 10,805 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0028 ลว. 20 เม.ย. 65
เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร / 19,7240 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร / 19,7240 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0029 ลว. 20 เม.ย. 65

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 เมษำยน 2565



เฉพำะเจำะจง บจก.วำนิชบล๊อก / 9,688 บำท บจก.วำนิชบล๊อก / 9,688 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0030 ลว. 20 เม.ย. 65
29 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อสีด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,450.00                14,450.00              14,450.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย)/14,450 บำท หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย)/14,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0024 ลว. 19 เม.ย. 65
30 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อสีด ำ จ ำนวน 3 รำยกำร 16,500.00                16,500.00              16,500.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย)/16,500 บำท หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย)/16,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0025 ลว. 19 เม.ย. 65
31 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 23,870.00                23,870.00              23,870.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง /23,870 บำท ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง /23,870 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0026 ลว. 19 เม.ย. 65
32 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน/งำนบ้ำนงำนครัว/หมึกพิมพ์ 25 รำยกำร 33,670.00                32,803.00              32,803.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช/10,745 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช/10,745 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0031 ลว. 20 เม.ย. 65

บจก.ชิชำง คอมพิวพิวเตอร์(ประเทศไทย)/ 9,880 บำท บจก.ชิชำง คอมพิวพิวเตอร์(ประเทศไทย)/ 9,880 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0032 ลว. 20 เม.ย. 65
บจก.แฮนด์ โกร์วเชอร่ี/ 15,813 บำท บจก.แฮนด์ โกร์วเชอร่ี/ 15,813 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0033 ลว. 20 เม.ย. 65

33 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน/งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 26 รำยกำร 32,215.00                32,215.00              32,215.00             เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกร์วเชอร่ี/ 32,215 บำท บจก.แฮนด์ โกร์วเชอร่ี/ 32,215 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00042 ลว. 19 เม.ย. 65
34 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 15 รำยกำร 74,800.00                74,800.00              74,800.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.เรืองจุ้ยเฮงย้ง/74,800 บำท ร้ำน จ.เรืองจุ้ยเฮงย้ง/74,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00043 ลว. 19 เม.ย. 65
35 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 24 รำยกำร 73,115.00                73,115.00              73,115.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ภู่พิสิฐ 1994 จ ำกัด/73,115 บำท บจก.ภู่พิสิฐ 1994 จ ำกัด/73,115 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00045 ลว.19 เม.ย. 65
36 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 23,668.40                23,668.40              23,668.40             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัดจันทร์กำรไฟฟ้ำ / 23,668 บำท ร้ำนวัดจันทร์กำรไฟฟ้ำ / 23,668 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00045 ลว.19 เม.ย. 65
37 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,200.00                19,140.00              19,140.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/19,140 บำท หจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/19,140 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00031 ลว. 11 เม.ย. 65
38 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 74,380.00                74,380.00              74,380.00             เฉพำะเจำะจง หจก.แก้มกำรค้ำ/74,380 บำท หจก.แก้มกำรค้ำ/74,380 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0040 ลว. 25 เม.ย. 65
39 จัดซ้ือกล้ำไม้ผล จ ำนวน 4 รำยกำร 248,870.00              248,870.00            248,870.00           เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00058 ลว. 25 เม.ย. 65

เฉพำะเจำะจง 248,870 บำท 248,870 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
40 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 44,250.00                44,250.00              44,250.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส/44,250 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส/44,250 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00022 ลว. 11 เม.ย. 65
41 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 105,000.00              105,000.00            105,000.00           เฉพำะเจำะจง ฮำเลลูยำกำรค้ำ/105,000 บำท ฮำเลลูยำกำรค้ำ/105,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0042 ลว. 25 เม.ย. 65
42 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 123,500.00              123,500.00            123,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงเปำกำรเกษตร/123,500 บำท ร้ำนยำงเปำกำรเกษตร/123,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0041 ลว. 25 เม.ย. 65
43 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 65,178.00                65,178.00              65,178.00             เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00057 ลว. 25 เม.ย. 65

65,178 บำท 65,178 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
44 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 24,000.00                19,500.00              19,500.00             เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง/19,500 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง/19,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0012 ลว. 11 เม.ย. 65
45 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,750.00                15,750.00              15,750.00             เฉพำะเจำะจง นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ/15,750 บำท นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ/15,750 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00029 ลว. 11 เม.ย. 65
46 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 16,200.00                15,660.00              15,660.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/15,660 บำท หจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/15,660 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00030 ลว. 11 เม.ย. 65
47 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 16,400.00                11,300.00              11,300.00             เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร จ ำกัด/11,300 บำท บ.วิสและบุตร จ ำกัด/11,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00032 ลว. 11 เม.ย. 65
48 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 16,400.00                5,070.00                 5,070.00                เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/5,070 บำท หจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/5,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00033 ลว. 11 เม.ย. 65
49 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 79,000.00                79,000.00              79,000.00             เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00023 ลว. 11 เม.ย. 65

79,000 บำท 79,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
50 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 61,000.00                61,000.00              61,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง/61,000 บำท หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง/61,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00025 ลว. 11 เม.ย. 65
51 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 28,800.00                28,800.00              28,800.00             เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์/28,800 บำท นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์/28,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00027 ลว. 11 เม.ย. 65
52 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,200.00                  4,200.00                 4,200.00                เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์/4,200 บำท นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์/4,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00028 ลว. 11 เม.ย. 65
53 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00                20,000.00              20,000.00             เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00017 ลว. 11 เม.ย. 65

20,000 บำท 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
54 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,965.00                19,965.00              19,965.00             เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00018 ลว. 11 เม.ย. 65

19,965 บำท 19,965 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
55 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,990.00                19,990.00              19,990.00             เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00019 ลว. 11 เม.ย. 65

19,990 บำท 19,990 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
56 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 28,000.00                28,000.00              28,000.00             เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00020 ลว. 11 เม.ย. 65

28,000 บำท 28,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
57 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 39,945.00                39,945.00              39,945.00             เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00021 ลว. 11 เม.ย. 65

39,945 บำท 39,945 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
58 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 18 รำยกำร 35,777.00                35,777.00              35,777.00             เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด/35,777 บำท บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด/35,777 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00034 ลว. 11 เม.ย. 65
59 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 74,050.00                74,050.00              74,050.00             เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง/74,050 บำท หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง/74,050 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0011 ลว. 11 เม.ย. 65
60 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 20,000.00           17,711.00          17,711.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 17,711.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 17,711.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00047  ลว.20 เมย 65
61 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 27,000.00           25,850.00          25,850.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญกำรเกษตร 13,200 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,750 บำท/บ.ฮอทิโกร 10,900 บำทหจก.เจริญกำรเกษตร 13,200 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,750 บำท/บ.ฮอทิโกร 10,900 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00050  ลว.20 เมย 65

เฉพำะเจำะจง PO6504-00051  ลว.20 เมย 65
เฉพำะเจำะจง PO6504-00052  ลว.20 เมย 65

62 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 10,000.00           10,000.00          10,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิงห์รุ่งเรือง 10,000 บำท ร้ำนสิงห์รุ่งเรือง 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00048  ลว.20 เมย 65
63 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 12,484.00           11,360.00          11,360.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 322 บำท/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,038 บำทหจก.ศิริวงศ์พำนิช 322 บำท/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,038 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00065  ลว.27 เมย 65

เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00066  ลว.27 เมย 65
64 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 20,000.00           18,320.00          18,320.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.กำรเกษตร 4,270 บำท/บริษัท ฮอทิโกร จ ำกัด 14,050 บำทร้ำน ป.กำรเกษตร 4,270 บำท/บริษัท ฮอทิโกร จ ำกัด 14,050 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00061  ลว.27 เมย 65

เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00062  ลว.27 เมย 65
65 จัดซ้ือครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00           30,000.00          30,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.วิส ดอม อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด 30,000 บำท หจก.วิส ดอม อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00064  ลว.27 เมย 65
66 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 80,000.00           79,500.00          79,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 79,500  บำท หจก.ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 79,500  บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00063  ลว.27 เมย 65
67 จัดซ้ือครุภัณฑ์เกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00           20,000.00          20,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 20,000 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6505-0001  ลว.2 พค 65
68 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 9,990.00             4,830.00            4,830.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 4,830 บำท บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 4,830 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6505-00001  ลว.2 พค 65
69 จ้ำงเหมำท ำกล่องผลไม้ฝำชน จ ำนวน 2 รำยกำร            87,071.25           87,071.25          87,071.25 เฉพำะเจำะจง บจก.ลลิตา พีพีโอ 87,071.25 บ. บจก.ลลิตา พีพีโอ 87,071.25 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0002 ลว 4 เม.ย. 65



70 จ้ำงเหมำท ำกล่องผลไม้หูห้ิว จ ำนวน 2 รำยกำร            50,825.00           50,825.00          50,825.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ลลิตา พีพีโอ 50,825.00 บ. บจก.ลลิตา พีพีโอ 50,825.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0001 ลว 4 เม.ย. 65
71 จ้ำงเหมำวิเครำะตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 6 รำยกำร 5 ตัวอย่ำง 5,350.00             5,350.00            5,350.00           เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5,350 บ.ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5,350 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0003 ลว 4 เม.ย. 65
72 จ้ำงเหมำวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 11 รำยกำร 18 ตัวอย่ำง 23,400.00           23,400.00          23,400.00         เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23,400.00 บาท ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  23,400.00 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0004 ลว 4 เม.ย. 65
73 จ้ำงเหมำวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 11 รำยกำร 6 ตัวอย่ำง 7,800.00             7,800.00            7,800.00           เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23,400.00 บาท ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  23,400.00 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0005 ลว 4 เม.ย. 65
74 จ้ำงเหมำวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 6 รำยกำร 10 ตัวอย่ำง 10,700.00           10,700.00          10,700.00         เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10,700.00 บ.ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  10,700.00 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0006 ลว 4 เม.ย. 65
75 จ้ำงเหมำวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน13 รำยกำร 22 ตัวอย่ำง 45,540.00           45,540.00          45,540.00         เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 45,540.00 บาทห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  45,540.00 บาทไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0048 ลว 26 เม.ย. 65
76 จ้ำงเหมำบริกำรพัฒนำต ำรับผลิตภัณฑ์ 30,000.00           30,000.00          30,000.00         เฉพำะเจำะจง นางสาววรินทร รักษ์ศิริวณิช 30,000.00 บาท นางสาววรินทร รักษ์ศิริวณิช 30,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0038 ลว 21 เม.ย. 65
77 จ้ำงเหมำวิเครำะห์คุณค่ำทำงโภชณำกำรในลูกเดือย 92,448.00           92,448.00          92,448.00         เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 92,448.00 บ. ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 92,448.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0049 ลว 27 เม.ย. 65
78 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 6 รำยกำร 15 ตัวอย่ำง 16,050.00           16,050.00          16,050.00         เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16,050.00 บาทห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16,050.00 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0047 ลว 26 เม.ย. 65
79 จ้ำงวิเครำะห์คุณภำพดินและน้ ำ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 4,758,000.00      4,756,719.24     4,756,719.24    เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด  4756719.24 ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด  4756719.24 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงท ำของเลขท่ี 11/2565 ลว 7 เม.ย. 65
80 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันกำรระบำดฯ 4 รำยกำร 29,350.00           29,350.00          29,350.00         เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,350 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0006 ลว.5 เม.ย.65
81 จัดซ้ือแอลกอฮอล์แบบน้ ำ จ ำนวน 10 แกลลอน 21,900.00           21,900.00          21,900.00         เฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จก. 21,900 บ. บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จก. 21,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0007 ลว.5 เม.ย.65
82 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 15 รำยกำร 39,650.00           39,450.00          39,450.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 39,450 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 39,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0008 ลว.5 เม.ย.65
83 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 15 รำยกำร 31,130.00           30,960.00          30,960.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 30,960 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 30,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0007 ลว.5 เม.ย.65
84 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 6,950.00             4,650.00            4,650.00           เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,650 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0008 ลว.5 เม.ย.65
85 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1 รำยกำร 2,500.00             2,494.00            2,494.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,494 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,494 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0009 ลว.5 เม.ย.65
86 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 5,430.00             5,430.00            5,430.00           เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,430 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0010 ลว.5 เม.ย.65
87 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 49,850.00           49,600.00          49,600.00         เฉพำะเจำะจง Natural Agriculture 11,520 บ./ Natural Agriculture 11,520 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0011 ลว.5 เม.ย.65

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 38,080 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 38,080 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0012 ลว.5 เม.ย.65
88 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 43,340.00           19,562.00          19,562.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,600 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0013 ลว.5 เม.ย.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,082 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,082 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0014 ลว.5 เม.ย.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 8,430 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 8,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0015 ลว.5 เม.ย.65
หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 8,430 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 8,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0016 ลว.5 เม.ย.65

89 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 115,000.00         114,690.00        114,690.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 114,690 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 114,690 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0017 ลว.5 เม.ย.65
90 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 71,790.00           71,720.00          71,720.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 66,560 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 66,560 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0018 ลว.5 เม.ย.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,150 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0019 ลว.5 เม.ย.65
91 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 17,500.00           17,490.00          17,490.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 17,490 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 17,490 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0020 ลว.22 เม.ย.65
92 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 5,870.00             5,560.00            5,560.00           เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,560 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0021 ลว.22 เม.ย.65
93 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 24,400.00           23,960.00          23,960.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 23,960 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 23,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0022 ลว.22 เม.ย.65
94 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 13,210.00           13,160.00          13,160.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,720 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,720 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0023 ลว.22 เม.ย.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,440 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0024 ลว.22 เม.ย.65
95 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 29,525.00           29,480.00          29,480.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,040 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,040 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0025 ลว.22 เม.ย.65

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 23,440 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 23,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0026 ลว.22 เม.ย.65
96 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุส ำนักงำน 6 รำยกำร 14,200.00           12,824.00          12,824.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,824 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,824 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0027 ลว.22 เม.ย.65

บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 9,000 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0028 ลว.22 เม.ย.65
97 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 32,830.00           32,825.50          32,825.50         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,590 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,590 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0029 ลว.22 เม.ย.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 15,396 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 15,396 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0030 ลว.22 เม.ย.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 3,349.50 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 3,349.50 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0031 ลว.22 เม.ย.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,490 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,490 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0032 ลว.22 เม.ย.65

98 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 14,845.00           13,307.00          13,307.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิข 1,743 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิข 1,743 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0033 ลว.22 เม.ย.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,064 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,064 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0034 ลว.22 เม.ย.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,500 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0035 ลว.22 เม.ย.65

99 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 66,750.00           66,720.00          66,720.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 22,980 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 22,980 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0036 ลว.22 เม.ย.65
Natural Agriculture 6,840 บ./ Natural Agriculture 6,840 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0037 ลว.22 เม.ย.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 6,840 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 6,840 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0038 ลว.22 เม.ย.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,300 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0039 ลว.22 เม.ย.65

100 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 8,230.00             7,093.50            7,093.50           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิข 160 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิข 160 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0040 ลว.22 เม.ย.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,933.50 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,933.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0041 ลว.22 เม.ย.65

101 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 31,590.00           25,950.00          25,950.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณ๊กำรเกษตร 1,500 บ./ หจก.ธ.ปรำณ๊กำรเกษตร 1,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0042 ลว.22 เม.ย.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 9,755 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 9,755 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0043 ลว.22 เม.ย.65
มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,690 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,690 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0044 ลว.22 เม.ย.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 10,205 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 10,205 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0045 ลว.22 เม.ย.65



บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,800 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0046 ลว.22 เม.ย.65
102 จัดซ้ือจุลินทรีย์ (EM) จ ำนวน 10 แกลลอน 5,490.00             5,490.00            5,490.00           เฉพำะเจำะจง บ.ออร์แกนิคโต๊ะโตะ จก. 5,490 บ. บ.ออร์แกนิคโต๊ะโตะ จก. 5,490 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0039 ลว.22 เม.ย.65
103 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,200.00             420.00               4,200.00           เฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน 4,200 บ. หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน 4,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00078 ลว.28 เม.ย.65
104 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 35 รำยกำร 34,939.00           25,589.00          25,589.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,212 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,212 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00079 ลว.28 เม.ย.65

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 25,589 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 25,589 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00080 ลว.28 เม.ย.65
105 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 25,160.00           22,140.00          22,140.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 22,140 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 22,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6504-00081 ลว.28 เม.ย.65
106 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00             1,500.00            1,500.00           เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,500 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0051 ลว.28 เม.ย.65
107 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 9,500.00             9,500.00            9,500.00           เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,500 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0052 ลว.28 เม.ย.65
108 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 61,600.00           61,100.00          61,100.00         เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิ-โกร จก. 61,100 บ. บ.ฮอทิ-โกร จก. 61,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6504-0053 ลว.28 เม.ย.65
109 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 18 รำยกำร 65,000.00           23,485.00          23,485.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 23,485 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 23,485 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0050 ลว.28 เม.ย.65
110 จัดซ้ือต้นกล้ำไผ่ จ ำนวน 1 รำยกำร 13,000.00           13,000.00          13,000.00         เฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 13,000 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 13,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0051 ลว.28 เม.ย.65
111 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 16 รำยกำร 40,000.00           10,815.00          10,815.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,780 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,780 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0052 ลว.28 เม.ย.65

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,035 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,035 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0053 ลว.28 เม.ย.65
112 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 60,400.00           60,400.00          60,400.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 60,400 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 60,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0054 ลว.26 เม.ย.65
113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 39,300.00           39,300.00          39,300.00         เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิโชค เชียงใหม่ จก. 39,300 บ. บ.สิทธิโชค เชียงใหม่ จก. 39,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0055 ลว.28 เม.ย.65
114 จัดซ้ือวัสดุสำรเคมี จ ำนวน 8 รำยกำร 11,125.00           7,320.00            7,320.00           เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 7,320 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 7,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0056 ลว.28 เม.ย.65
115 จัดซ้ือหน้ำกำกอนำมัย จ ำนวน 1 รำยกำร 7,800.00             7,440.00            7,440.00           เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,440 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0057 ลว.28 เม.ย.65
116 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00           7,890.00            7,890.00           เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,890 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0058 ลว.28 เม.ย.65
117 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 13,540.00           9,174.00            9,174.00           เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,704 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,704 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0059 ลว.28 เม.ย.65

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,470 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,470 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0060 ลว.28 เม.ย.65
118 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 13,776.00           13,736.00          13,736.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,676 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,676 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0061 ลว.28 เม.ย.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,060 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,060 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0062 ลว.28 เม.ย.65
119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 74,370.00           74,030.00          74,030.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 20,00 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 20,00 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0063 ลว.28 เม.ย.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,450 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,450 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0064 ลว.28 เม.ย.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 36,700 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 36,700 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0065 ลว.28 เม.ย.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,960 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,960 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0066 ลว.28 เม.ย.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 720 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0067 ลว.28 เม.ย.65

120 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 66,690.00           44,466.00          44,466.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 16,107 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 16,107 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0068 ลว.28 เม.ย.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 25,204 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 25,204 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0069 ลว.28 เม.ย.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 1,530 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 1,530 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0070 ลว.28 เม.ย.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 275 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 275 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0071 ลว.28 เม.ย.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,350 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6504-0072 ลว.28 เม.ย.65

121 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1127 ลว. 29 มี.ค. 65
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 4-6 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 4-6 เม.ย. 65

122 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                7,000.00               7,000.00              7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 5-8 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 5-8 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/3994 ลว . 29 มี.ค. 65
123 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                1,800.00               1,800.00              1,800.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1158 ลว. 30 มี.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 5 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 5 เม.ย. 65
124 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                1,800.00               1,800.00              1,800.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1157 ลว. 30 มี.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 7 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 7 เม.ย. 65
125 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/3903 ลว. 29 มี.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 4-5 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 4-5 เม.ย. 65
126 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1266 ลว. 5 เม.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 21-22 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 21-22 เม.ย. 65
127 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 18-20 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 18-20 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1191 ลว . 31 มี.ค. 65
128 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/3721 ลว. 24 มี.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 18-20 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 18-20 เม.ย. 65
129 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                7,000.00               7,000.00              7,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1269 ลว. 7 เม.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 19-22 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 19-22 เม.ย. 65
130 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                7,000.00               7,000.00              7,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1129 ลว. 29 มี.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 19-22 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 19-22 เม.ย. 65
131 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 21-22 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 21-22 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1279 ลว . 7 เม.ย. 65
132 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1264 ลว. 5 เม.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 20-22 เม.ย. 65
133 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1196 ลว. 31 มี.ค. 65



รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 21-22 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 21-22 เม.ย. 65
134 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                7,000.00               7,000.00              7,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สผ)/330 ลว. 29 มี.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 6-9 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 6-9 เม.ย. 65
135 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 7-8 เม.ย. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 7-8 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/4114 ลว. 31 มี.ค. 65
136 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                7,000.00               7,000.00              7,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1155 ลว. 30 มี.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 5-8 เม.ย. 65
137 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพล ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 เม.ย. 65 นำยนัฐพล ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/4413 ลว. 8 เม.ย. 65
138 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                7,000.00               7,000.00              7,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คืน 19-22 เม.ย. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คืน 19-22 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/4412 ลว. 8 เม.ย. 65

139 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                7,000.00               7,000.00              7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมพู 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 18-21 เม.ย. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมพู 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 18-21 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1235 ลว. 4 เม.ย. 65
140 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 19-21 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 19-21 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1185 ลว. 31 มี.ค. 65
141 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 22-24 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 22-24 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/3318 ลว. 14 มี.ค. 65
141 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/4477 ลว. 8 เม.ย. 65
141 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ 1 รำยกำร                5,400.00               5,400.00              5,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/4741 ลว. 18 เม.ย. 65

รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 21-23 เม.ย. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 21-23 เม.ย. 65
142 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 20-22 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1309 ลว. 11 เม.ย. 65
143 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                1,800.00               1,800.00              1,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 22 เม.ย. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมภู 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 22 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1331 ลว. 12 เม.ย. 65
144 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ 1 รำยกำร                5,400.00               5,400.00              5,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/4742 ลว. 18 เม.ย. 65

รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 21-23 เม.ย. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 21-23 เม.ย. 65
145 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1193 ลว. 31 มี.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 26-27 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 26-27 เม.ย. 65

146 จ้ำงเหมำบริกำรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 27-29 เม.ย. 65 นำยประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 27-29 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1349 ลว. 12 เม.ย. 65
147 จ้ำงเหมำบริกำรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพล ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 27-29 เม.ย. 65 นำยนัฐพล ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 27-29 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1397 ลว. 20 เม.ย. 65
148 จ้ำงเหมำบริกำรถยนต์ 1 รำยกำร                1,800.00               1,800.00              1,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 28 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 28 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1270 ลว. 7 เม.ย. 65
149 จ้ำงเหมำบริกำรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คืน 28-29 เม.ย. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วัน 1 คืน 28-29 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1350 ลว. 12 เม.ย. 65
150 จ้ำงเหมำบริกำรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 27-28 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 27-28 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1436 ลว. 22 เม.ย. 65
151 จ้ำงเหมำบริกำรถยนต์ 1 รำยกำร                1,800.00               1,800.00              1,800.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1348 ลว. 12 เม.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 27 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 27 เม.ย. 65
152 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 26-27 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 26-27 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1346 ลว. 12 เม.ย. 65
153 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                1,800.00               1,800.00              1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 27 เม.ย. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 27 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/4783 ลว. 19 เม.ย. 65
154 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 26-27 เม.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 26-27 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1271 ลว. 7 เม.ย. 65
155 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1287 ลว. 8 เม.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 25-27 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 25-27 เม.ย. 65
156 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                1,800.00               1,800.00              1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 26 เม.ย. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 26 เม.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1418 ลว. 20 เม.ย. 65
157 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                5,300.00               5,300.00              5,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สอธ)/326 ลว. 22 เม.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 27-29 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 27-29 เม.ย. 65
158 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                3,600.00               3,600.00              3,600.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สอน)/107 ลว. 21 เม.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 28-29 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 28-29 เม.ย. 65
159 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร                7,000.00               7,000.00              7,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/5284 ลว. 28 เม.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 3-6 พ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 3-6 พ.ค. 65

160
จ้างปรับปรุงอาคารส้านักงาน โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯน้้าแขว่ง  จ.
น่าน          100,000.00         100,000.00        100,000.00 เฉพำะเจำะจง นายสังวาลย์ ค้าถา/100,000 บ. นายสังวาลย์ ค้าถา/100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 8/2565 ลว.7 
เม.ย.65

161
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้้า ณ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯน้้าแป่ง จ.
น่าน            50,000.00           50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร์ ตระกูลพิทักษ์กิจ /50,000 บ. นายธานินทร์ ตระกูลพิทักษ์กิจ /50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 9/2565 ลว.
26 เม.ย.65



1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดฝึกอบรม จ ำนวน 4 รำยกำร 54,800.00          54,800.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ประภำพร โปรดักช่ัน จ ำกัด 54,800.00          บริษัท ประภำพร โปรดักช่ัน จ ำกัด 54,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00001
2.บริษัท เวลเธอร์นิต้ี จ ำกัด 60,280.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 1 เม.ย. 65
3.บริษัท แล๊บ ไซเอนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 64,910.00          

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 6,500.00            6,500.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนกฤษณำสังฆภัณฑ์ โดยนำงสำวกฤษณำ ค ำเมือง 6,500.00            ร้ำนกฤษณำสังฆภัณฑ์ โดยนำงสำวกฤษณำ ค ำเมือง 6,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00002
2.นำงวรำภรณ์ เช้ือเขียว 7,500.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 1 เม.ย. 65
3.นำงสำวณัฐธิดำ สักค ำ 9,000.00            

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน 8 รำยกำร 2,990.00            2,990.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ ำกัด 2,990.00            บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ ำกัด 2,990.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 เม.ย. 65

4 ซ้ือวัสดุดักต่อชันโรง จ ำนวน 11 รำยกำร 13,025.00          13,025.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 13,025.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 13,025.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00004
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ำกัด 13,945.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 1 เม.ย. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 14,235.00          

5 จ้ำงเหมำท ำซุ้มและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งจำกไม้ไผ่ จ ำนวน 1 งำน 27,600.00          27,600.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยอมร กองแก้ว 27,600.00          นำยอมร กองแก้ว 27,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00005
2.นำงวรำภรณ์ เช้ือเขียว 32,400.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 1 เม.ย. 65
3.นำยอภิสิทธ์ิ แก้วต่ำงสิน 35,900.00          

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน 17 รำยกำร 14,500.00          14,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 14,500.00          นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 14,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00006
2.นำงสมหมำย ไชยวงค์ 18,025.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 1 เม.ย. 65
3.นำงสำวนริศรำ ประตำอินทร์ 20,565.00          

7 ซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในกำรติดตำมกำรเจริญเติบโตของพรรณไม้ 57,994.00          57,994.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ำกัด 57,994.00          บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ำกัด 57,994.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00007
จ ำนวน 3 รำยกำร 2.บริษัท ฟำยน์สเปค จ ำกัด 63,300.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 7 เม.ย. 65

3.บริษัท คลำริตัส จ ำกัด 67,089.00          

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเผยแพร่กิจกรรม จ ำนวน 4 รำยกำร 26,800.00          26,800.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยอมร กองแก้ว 26,800.00          นำยอมร กองแก้ว 26,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00008
2.นำยพิเชษฐ์ เกตุวิริยะกำร 27,700.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 7 เม.ย. 65
3.นำยฉัตรชัย แสงจันทรำ 28,400.00          

9 ซ้ือเมล็ดผักไฮโดรโปนิกส์และวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 4,600.00            4,600.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 4,600.00            ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 4,600.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00009
2.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร 4,800.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 7 เม.ย. 65
3.สวนสิงหำกำรเกษตร 5,125.00            

10 จ้ำงรถแบคโฮ PC 50 จ ำนวน 1 งำน 3,500.00            3,500.00           เฉพำะเจำะจง 1.นำยทวีสิน วงค์ชัย 3,500.00            นำยทวีสิน วงค์ชัย 3,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00010
2.นำยวัลลภ อุพิริ 4,000.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 7 เม.ย. 65

11 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,210.00            3,210.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 3,210.00            ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 3,210.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00011
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 3,720.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 7 เม.ย. 65
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 3,900.00            

12 จ้ำงซ่อมกล้องวงจรปิด โรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ จ ำนวน 1 งำน 1,850.00            1,850.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอคทีฟคอม โดยนำยปรเมช ไกรรำศสกุล 1,850.00            ร้ำนแอคทีฟคอม โดยนำยปรเมช ไกรรำศสกุล 1,850.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 เม.ย. 65

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 จ้ำงเหมำขนขยะท้ิง ณ ลำนจอด P5 จ ำนวน 1 งำน 130,000.00        130,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 130,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 130,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00013
2.นำยนิคม สมหล้ำ 150,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 11 เม.ย. 65
3.นำยดนุพล โบแบน 170,000.00        

14 ซ้ือพรรณไม้รวบรวม จ ำนวน 60 รำยกำร 145,950.00        145,950.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยพิชญะ วัชจิตพันธ์ 145,950.00        นำยพิชญะ วัชจิตพันธ์ 145,950.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00014
2.นำงบริบูรณ์ บุญวำส 167,440.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 11 เม.ย. 65

15 ซ้ือพรรณไม้พืชทะเลทรำย จ ำนวน 17 รำยกำร 50,000.00          50,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงบริบูรณ์ บุญวำส 50,000.00          นำงบริบูรณ์ บุญวำส 50,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 เม.ย. 65

16 จ้ำงตรวจเช็คและซ่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำโดยสำรชมสวน คันหมำยเลข 2 12,567.15          12,567.15         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ำกัด 12,567.15          บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ำกัด 12,567.15         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00016
จ ำนวน 1 งำน 2.บริษัท เอ.ไอ.โซลูช่ันเซอร์วิส จ ำกัด 13,637.15          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 12 เม.ย. 65

3.บริษัท เอ.ดับเบ้ิลยู.ออโต้ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 14,707.15          

17 จ้ำงติดต้ังระบบกระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 งำน 7,900.00            7,900.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 7,900.00            ร้ำนชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 7,900.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00017
โดยนำงสำวนวภัสร์ ยำวุฒิ โดยนำงสำวนวภัสร์ ยำวุฒิ ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 12 เม.ย. 65
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เน็ตดอย เทคโนโลยี 9,619.30            
3.นำยสุธี ธรรมชัย 8,500.00            

18 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับจัดฝึกอบรมและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 21,120.00          21,120.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 21,120.00          บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 21,120.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00018
จ ำนวน 3 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส บี มี โชค 22,900.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 12 เม.ย. 65

3.บริษัท กิตติวิบูลย์ จ ำกัด 24,342.50          

19 จ้ำงซ่อมเคร่ืองท ำหมอก จ ำนวน 2 รำยกำร 5,600.00            5,600.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่ำง จ ำกัด 5,600.00            บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่ำง จ ำกัด 5,600.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00019
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 เม.ย. 65

20 ซ้ือพรรณไม้ในกำรรวบรวมและจัดแสดง จ ำนวน 27 รำยกำร 99,900.00          99,900.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์ แก้วมำลำ 99,900.00          นำงสำวกรรณิกำร์ แก้วมำลำ 99,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00020
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 เม.ย. 65

21 ซ้ือต้นตอกุหลำบ จ ำนวน 3 รำยกำร 86,000.00          86,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรี วิริยะส่องแสง 86,000.00          นำงสำวนำรี วิริยะส่องแสง 86,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 เม.ย. 65

22 จ้ำงซ่อมบอร์ดคอนโทรลเคร่ืองปร้ินใบเสร็จร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ 4,800.00            4,800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนำยอมรินทร์ ค ำปวน 4,800.00            ร้ำนวำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 4,800.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00022
ของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ ำนวน 1 งำน โดยนำยอมรินทร์ ค ำปวน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 เม.ย. 65

23 ซ้ือพรรณไม้ในกำรรวบรวมและจัดแสดง จ ำนวน 95 รำยกำร 94,950.00          94,950.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สวนบัวฟ้ำ จ ำกัด 94,950.00          บริษัท สวนบัวฟ้ำ จ ำกัด 94,950.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00023
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 เม.ย. 65

24 จ้ำงซ่อมเบรครถดับเพลิงบรรทุกน้ ำ หมำยเลขทะเบียน 10,475.30          10,475.30         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่กลกำร 10,475.30          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่กลกำร 10,475.30         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00024
ผผ 6139 เชียงใหม่ จ ำนวน 1 งำน 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จักรวำลแทรคเตอร์ 11,523.90          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 19 เม.ย. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ำกัด 12,091.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

25 จ้ำงตรวจสอบบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ดับเพลิง (Fire Pump) 69,550.00          69,550.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แอท ลำร์ซ เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ำกัด 69,550.00          บริษัท แอท ลำร์ซ เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ำกัด 69,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00025
จ ำนวน 2 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ๊ิก ที เซฟ 77,040.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 19 เม.ย. 65

3.บริษัท สเตป ดี เอ็นจิเนียริง จ ำกัด 79,180.00          

26 ซ้ือกล้วยไม้ จ ำนวน 8 รำยกำร 199,500.00        199,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 199,500.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 199,500.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00026
2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 211,250.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 19 เม.ย. 65
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่อิสระกำรเกษตร 231,250.00        

27 จ้ำงท ำส่ือส่ิงพิมพ์ จ ำนวน 1 งำน 8,000.00            8,000.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 8,000.00            ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 8,000.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00027
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 9,080.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 20 เม.ย. 65
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 9,800.00            

28 ซ้ือพรรณไม้ในกำรรวบรวมและจัดแสดง จ ำนวน 29 รำยกำร 52,600.00          52,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยศรัณย์ คงม่ัน 52,600.00          นำยศรัณย์ คงม่ัน 52,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00028
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 เม.ย. 65

29 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือกำรเกษตร จ ำนวน 68 รำยกำร 450,000.00        450,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 195,735.00        1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 195,735.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00029
(จ ำนวน 19 รำยกำร) (จ ำนวน 19 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 21 เม.ย. 65
2.ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร (จ ำนวน 19 รำยกำร) 205,365.00        
3.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร (จ ำนวน 19 รำยกำร) 204,350.00        2.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด (จ ำนวน 49 รำยกำร) 254,265.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00030
4.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด (จ ำนวน 50 รำยกำร) 256,090.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 21 เม.ย. 65
5.ร้ำนAmozonia Landscape (จ ำนวน 50 รำยกำร) 267,395.00        
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จรัญนิธิโรจน์ (จ ำนวน 50 รำยกำร) 269,744.00        

30 จ้ำงจัดท ำฉบับข่ำวพิเศษ เพ่ือเปิดตัวและแนะน ำอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 53,500.00          53,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มทีเอส คอนเนคช่ันส์ กรุ๊ป จ ำกัด 53,500.00          บริษัท เอ็มทีเอส คอนเนคช่ันส์ กรุ๊ป จ ำกัด 53,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00031
ท่ีได้รับรำงวัล The Best of SHA Awards 2021 จ ำนวน 1 งำน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 เม.ย. 65

31 จ้ำงเหมำรถแบ็คโฮขนำด PC 200 พร้อมคนขับและน้ ำมันเช้ือเพลิง 40,000.00          40,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 40,000.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 40,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00032
จ ำนวน 1 รำยกำร 2.นำยนิคม สมหล้ำ 46,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 27 เม.ย. 65

3.นำยดนุพล โบแบน 48,000.00          

32 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเพำะเล้ียงแมลง จ ำนวน 1 รำยกำร 22,750.00          22,750.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยกฤษดำ ยำสุยะ 22,750.00          นำยกฤษดำ ยำสุยะ 22,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00033
2.นำยนรำศักด์ิ จ ำปำทอง 24,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 28 เม.ย. 65
3.นำยพิชำ วัฒนเวทย์ 25,410.00          

33 ซ้ือพรรณไม้ใบ ไม้ประดับ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00            6,000.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 6,000.00            ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 6,000.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00034
2.ร้ำนธนิตกำรเกษตร โดยนำยค ำสอน สำทิพย์จันทร์ 7,200.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 28 เม.ย. 65
3.ร้ำนนำงล ำดวน รำชวงศำ โดยนำงล ำดวน รำชวงศำ 9,000.00            

34 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับเคร่ืองยนต์ระบบไฟฟ้ำส ำรอง ประจ ำปี 34,720.00          34,720.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 34,720.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 34,720.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00035
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 เม.ย. 65

35 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมเตำรีดไอน้ ำ จ ำนวน 4 รำยกำร 544.00               544.00              เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 544.00               บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 544.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00001
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส บี มี โชค 890.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 7 เม.ย. 65
3.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 906.00               



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

36 ซ้ือเนินชะลอควำมเร็วภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ พร้อมติดต้ัง 50,076.00          50,076.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นวล-ประวัติ 50,076.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นวล-ประวัติ 50,076.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00002
จ ำนวน 2 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คำตะนะ ซัพพลำย 60,700.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 7 เม.ย. 65

3.ร้ำนพีเอสอิเลคทรอนิค 92,500.00          

37 ซ้ือเคร่ืองชำร์จถ่ำนและถ่ำนชำร์จ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,575.00            2,575.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 2,575.00            บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 2,575.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00003
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส บี มี โชค 2,800.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 8 เม.ย. 65
3.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 2,800.00            

38 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 28,100.00          28,100.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท วันใหม่ แคคตัส จ ำกัด 28,100.00          บริษัท วันใหม่ แคคตัส จ ำกัด 28,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00004
2.นำงสำวอัณธิกำ ภู่เจริญยศ 29,550.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 21 เม.ย. 65
3.นำงสำวอัญชัญ สู้ณรงค์ 29,720.00          

39 จ้ำงผลิตถุงห้ิวย่อยสลำย จ ำนวน 2 รำยกำร 76,398.00          76,398.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท อินดัสเตรียล เวิร์ค จ ำกัด 76,398.00          บริษัท อินดัสเตรียล เวิร์ค จ ำกัด 76,398.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00005
2.บริษัท อินดัสเตรียล แพค จ ำกัด 94,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 26 เม.ย. 65
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค.เอส.วิช่ัน 129,470.00        

40 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน ร้ำนจ ำหน่ำยพรรณไม้ 5,443.00            5,443.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 5,443.00            บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 5,443.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00006
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 5,650.00            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 26 เม.ย. 65

3.ร้ำนAmozonia Landscape 5,900.00            

41 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งำนบริกำรจัดเล้ียงและใช้สถำนท่ี จ ำนวน 8 รำยกำร 22,970.00          22,970.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 22,970.00          บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 22,970.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00007
2.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 24,348.00          ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 29 เม.ย. 65
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ด ำรงอิเล็คทริก 24,776.00          

42 จ้ำงติดต้ังระบบไฟฉุกเฉินส ำหรับห้องผู้พิกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,126.20            7,126.20           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไทเกอร์คิง อินเตอร์เทรด จ ำกัด 7,126.20            บริษัท ไทเกอร์คิง อินเตอร์เทรด จ ำกัด 7,126.20           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6504-00008
2.ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บี เอ็ม ซัพพลำย แอนด์ คอมพิวเตอร์ 7,586.30            ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 29 เม.ย. 65
3.บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 8,025.00            

43 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 42,225.81          42,225.81         เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญญำภำ หย่ังรำกม่ันคง 42,225.81          นำงสำวเบญญำภำ หย่ังรำกม่ันคง 42,225.81         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 308/2565

ลว. 25 เม.ย. 65

44 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 75,000.00          75,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐธิดำ สำยปัญญำ 75,000.00          นำงสำวณัฐธิดำ สำยปัญญำ 75,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 309/2565

ลว. 29 เม.ย. 65

45 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 43,258.08          43,258.08         เฉพำะเจำะจง นำยวรศักด์ิ ใจโต 43,258.08          นำยวรศักด์ิ ใจโต 43,258.08         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 310/2565

ลว. 29 เม.ย. 65

46 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 75,000.00          75,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำสวทัชญำนำ ซิเทเลฟสก้ี 75,000.00          นำงสำสวทัชญำนำ ซิเทเลฟสก้ี 75,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 311/2565

ลว. 29 เม.ย. 65

47 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 89,419.35          89,419.35         เฉพำะเจำะจง นำยกฤษณะ ทองศรี 89,419.35          นำยกฤษณะ ทองศรี 89,419.35         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 312/2565

ลว. 29 เม.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

48 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 44,709.68          44,709.68         เฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ เลำว่ำง 44,709.68          นำยยงยุทธ เลำว่ำง 44,709.68         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 313/2565

ลว. 29 เม.ย. 65
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