
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 24,200.00               24,200.00      24,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 24,200 บาท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 24,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00008  ลว. 1 กพ 65

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 49,900.00               49,900.00      49,900.00  เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 49,700 บาท หจก.บ้านสวนครูเก่ง 49,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00007 ลว.1 กพ 65

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,440.00                   9,125.00        9,125.00  เฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 9,125 บาท บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 9,125 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00015 ลว.26 มค 65

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร  วัสดุงานบ้านงานครัวและสุขาภิบาลสัตว์  จ านวน 3 รายการ 13,840.00                 2,400.00        2,400.00  เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดักส์ จ ากัด 2,400 บาท บ.เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดักส์ จ ากัด 2,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00016 ลว.18 มค 65

5 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00       7,200.00            7,200.00        เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,200 บาท  2 วัน 2 คัน 2-3/2/65 นายอุดร มูลมอญ 7,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)/113 ลงวันท่ี 12 ม.ค 2565

6 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 8,700.00                   8,700.00        8,700.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 31 ม.ค - 4 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 31 ม.ค - 4 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)/1091 ลงวันท่ี 28 ม.ค 2565

7 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00                   7,200.00        7,200.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 29 ม.ค - 1 ก.พ. 64 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 29 ม.ค - 1 ก.พ. 64 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)/1056 ลงวันท่ี 27 ม.ค 2565 

8 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00        เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท  3 วัน 1 คัน 2-4/2/65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท  3 วัน 1 คัน 2-4/2/65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)/831 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565 
9 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00       7,000.00            7,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 1-4 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 1-4 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)/212 ลงวันท่ี 24 ม.ค 2565 
10 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00        เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บ. 3 วัน 1 คัน 3-5 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บ. 3 วัน 1 คัน 3-5 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)/215 ลงวันท่ี 24 ม.ค 2565
11 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 5,300 บ.  3 วัน 1 คัน 2-4 ก.พ. 65 ร้านแดงรถเช่า 5,300 บ.  3 วัน 1 คัน 2-4 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)/963 ลงวันท่ี 26 ม.ค 2565 
12 จ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 รายการ 7,200.00                   7,200.00        7,200.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 2 คัน วันท่ี 3-4 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 2 คัน วันท่ี 3-4 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)/822 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565 
13 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4727 เชียงใหม่ 1 รายการ 5,000.00       5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง วิฑูนรย์การช่าง 5,000 บาท วิฑูนรย์การช่าง 5,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6501-00047  ลว.10 มค.65
14 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี HP 1 รายการ 3,638.00       3,638.00            3,638.00        เฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทษศไทย) จ ากัด 3,638 บาท บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทษศไทย) จ ากัด 3,638 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6501-0013 ลว. 12 ม.ค. 65
15 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 23 รายการ 25,125.00               25,082.00      25,082.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็มโปรแกรส แล็บ 25,082 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็มโปรแกรส แล็บ 25,082 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00019 ลว.19 มค 65

16 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,700.00                   8,155.00        8,155.00  เฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 8,155 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 8,155 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00013 ลว.13 มค 65

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,700.00               18,750.00      18,750.00  เฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด 18,750 บาท บ.ข่านต้า จ ากัด 18,750 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00014 ลว.19 มค 65

18 ซ้ือวัสดุการเกษตร  วัสดุงานบ้านงานครัวและสุขาภิบาลสัตว์  จ านวน 8 รายการ 13,840.00               11,418.00      11,418.00  เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ากัด 11,418 บาท บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ากัด 11,418 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00017 ลว.18 มค 65

19 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,300.00     13,255.00          13,255.00      เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 13,255 บาท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 13,255 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00022 ลว.14 มค 65
20 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00       5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฝาง-กันทา 5,000 บาท ร้านฝาง-กันทา 5,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6502-00022 ลว.24 มค 65
21 ซ้ือวัสดุงานหัตถกรรม จ านวน 21 รายการ 9,550.00       9,550.00            9,550.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 9,550 บาท ร้านบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 9,550 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00023 ลว.25 มค 65
22 ซ้ือวัสดุงานหัตถกรรม จ านวน 2 รายการ 2,700.00       2,700.00            2,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 2,700 บาท ร้านบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 2,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00020 ลว.25 มค 65
23 ซ้ือวัสดุงานหัตถกรรม จ านวน 6 รายการ 3,400.00       3,400.00            3,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 3,400 บาท ร้านบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 3,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00021 ลว.25 มค 65
24 ซ้ือวัสดุงานหัตถกรรม จ านวน 5 รายการ 3,840.00       3,840.00            3,840.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 3,840 บาท ร้านบุญชัย โดย น.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 3,840 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00018 ลว.24 มค 65
25 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 14 รายการ 29,990.00     29,990.00          29,990.00      เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 29,990 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 29,990 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00024 ลว.24 มค 65
26 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบฯ 100,000.00   100,000.00        100,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เออาร์ไอพี 100,000 บ. บ.เออาร์ไอพี 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00025 ลว.7 กพ.65
27 จ้างท าทะเบียนข้อมูลรายแปลงของเกษตรกรและจัดท าแผนท่ีแสดงขอบเขต 198,913.00   198,913.00        198,913.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 198,913 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 198,913 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00030 ลว.8 กพ.65

การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสะเนียน 
28 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ 19,970.00     11,151.00          11,151.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7,360.00 บาท/หจก.ศิริวงศ์พานิช 3,791.00 บาท หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7,360.00 บาท/หจก.ศิริวงศ์พานิช 3,791.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00029 ลว.8 กพ.65

PO6502-00028 ลว.8 กพ.65
29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 6,000.00       4,900.00            4,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 4,900 บาท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 4,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6502-0004 ลว.8 กพ 65
30 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 2-4 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 2-4 ก.พ. 65 (สพ)/1189 ลงวันท่ี 31 ม.ค 2565
31 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 3-6 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 3-6 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)/1191 ลงวันท่ี 31 ม.ค 2565
32 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 8,700.00       8,700.00            8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 (สพ)/833 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
33 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 8,700.00       8,700.00            8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 (สพ)/896 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
34 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 9-11 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 9-11 ก.พ. 65 (สว)/348 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565



35 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 8-11 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 8-11 ก.พ. 65 (สว)347 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565

36 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 8,700.00       8,700.00            8,700.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 8,700 บาท 5 วัน 1 คัน 7-11 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 8,700 บาท 5 วัน 1 คัน 7-11 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)959 ลงวันท่ี 26 ม.ค 2565
37 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 8,700.00       8,700.00            8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 (สพ)1143 ลงวันท่ี 28 ม.ค 2565
38 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 (สพ)1044 ลงวันท่ี 27 ม.ค 2565
39 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 (สผ)96 ลงวันท่ี 27 ม.ค 2565
40 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 (สว)304 ลงวันท่ี 31 ม.ค 2565
41 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 8,700.00       8,700.00            8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 (สพ)833 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
42 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 8,700.00       8,700.00            8,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 8,700 บาท 5 วัน 1 คัน 7-11 ก.พ. 65 ร้านแดงรถเช่า 8,700 บาท 5 วัน 1 คัน 7-11 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)1295 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
43 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)234 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
44 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 8,700.00       8,700.00            8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน วันท่ี 7-11 ก.พ. 65 (สพ)896 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
45 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)236 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
46 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 7-8 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)235 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
47 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)897 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
48 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 (สพ)828 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
49 จ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 รายการ 7,200.00       7,200.00            7,200.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถตู้ จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 7-10 ก.พ. 65 รถตู้ จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 7-10 ก.พ. 65 (สพ)825 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
50 จ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 รายการ 7,200.00       7,200.00            7,200.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถตู้ จ านวน 2 วัน 2 คัน วันท่ี 7-8 ก.พ. 65 รถตู้ จ านวน 2 วัน 2 คัน วันท่ี 7-8 ก.พ. 65 (สว)233 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
51 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 (สว)218 ลงวันท่ี 24 ม.ค 2565
52 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 7-8 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 7-8 ก.พ. 65 (สว)336 ลงวันท่ี 31 ม.ค 2565
53 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 7-8 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 7-8 ก.พ. 65 (สว)233 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
54 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 7-9 ก.พ. 65 (สพ)828 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
55 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 7-9 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 7-9 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
56 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)905 ลงวันท่ี 26 ม.ค 2565
57 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00       1,800.00            1,800.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 1,800 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 1 วัน 1 คัน วันท่ี 7 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 1 วัน 1 คัน วันท่ี 7 ก.พ. 65 (สว)216 ลงวันท่ี 24 ม.ค 2565
58 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 9-10 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 9-10 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)237 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
59 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 9-11 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)905 ลงวันท่ี 26 ม.ค 2565
60 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 14,000.00     14,000.00          14,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 14,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 14,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 2 คัน วันท่ี 9-12 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 2 คัน วันท่ี 9-12 ก.พ. 65 (สพ)1422 ลงวันท่ี 3 ก.พ 2565
61 จ้างสอบเทียบเคร่ืองมือวัด จ านวน 1 โครงการ 24,556.50     24,556.50          24,556.50     เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) 24,556.50 บ. บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) 24,556.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00034 ลว.9 กพ.65
62 จ้างผลิตส่ือองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้ใน 31,850.00     31,850.00          31,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซด์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 31,850 บ. ร้านอินดีไซด์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 31,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00036 ลว.9 กพ.65

พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงน้ าแป่ง
63 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,992.00       2,992.00            2,992.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทษศไทย) จ ากัด 2,992 บาท บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทษศไทย) จ ากัด 2,992 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0006 ลว.9 กพ.65
64 จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วน าแสง  จ านวน 1 รายการ 19,260.00     19,260.00          19,260.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเอ็นจิเนียร่ิง คร้าฟ จ ากัด 19,260 บาท บริษัท เดอะเอ็นจิเนียร่ิง คร้าฟ จ ากัด 19,260 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00031 ลว.9 กพ.65
65 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 30,000.00     30,000.00          30,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธนพรรณพาณิชย์ 30,000.00 บาท ร้านธนพรรณพาณิชย์ 30,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00044 ลว.10 ก.พ. 65
66 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 56,860.00     56,860.00          56,860.00     เฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า 56,860.00 บาท ฮาเลลูยาการค้า 56,860.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00048 ลว.10 ก.พ. 65
67 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 21,000.00     21,000.00          21,000.00     เฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า 21,000.00 บาท ฮาเลลูยาการค้า 21,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00050 ลว.10 ก.พ. 65
68 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000.00     12,000.00          12,000.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 12,000.00 บาท วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 12,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00056 ลว.10 ก.พ. 65



69 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 20,000.00     20,000.00          20,000.00     เฉพาะเจาะจง อาทเคมีเกษตรยนต์ 20,000.00 บาท อาทเคมีเกษตรยนต์ 20,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00058 ลว.10 ก.พ. 65
70 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 25,250.00     25,250.00          25,250.00     เฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า 25,250.00 บาท ฮาเลลูยาการค้า 25,250.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00059 ลว.10 ก.พ. 65
71 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 59,670.00     59,670.00          59,670.00     เฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า 59,670.00 บาท ฮาเลลูยาการค้า 59,670.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00060 ลว.10 ก.พ. 65
72 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,960.00       9,960.00            9,960.00       เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 9,960 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 9,960 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00061 ลว.10 ก.พ. 65
73 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 16,780.00     16,780.00          16,780.00     เฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า 16,780.00 บาท ฮาเลลูยาการค้า 16,780.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00041 ลว.10 ก.พ. 65
74 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,000.00     15,000.00          15,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสวรรค์ มาธุสรสวรรค์ 15,000 บาท นายสวรรค์ มาธุสรสวรรค์ 15,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00042 ลว.10 ก.พ. 65
75 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000.00     10,000.00          10,000.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 10,000 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 10,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00043 ลว.10 ก.พ. 65
76 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 46,400.00     46,400.00          46,400.00     เฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า 46,400.00 บาท ฮาเลลูยาการค้า 46,400.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00045 ลว.10 ก.พ. 65
77 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00       5,000.00            5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายแชดี ผ่องพินิจศรี 5,000.00 บาท นายแชดี ผ่องพินิจศรี 5,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00046 ลว.10 ก.พ. 65
78 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 24,570.00     24,570.00          24,570.00     เฉพาะเจาะจง นายแชดี ผ่องพินิจศรี 24,570.00 บาท นายแชดี ผ่องพินิจศรี 24,570.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00047 ลว.10 ก.พ. 65
79 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 43,200.00     43,200.00          43,200.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 43,200 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 43,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00049 ลว.10 ก.พ. 65
80 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 48,000.00     48,000.00          48,000.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 48,000 บาท วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 48,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00051 ลว.31 ม.ค. 65
81 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 17,500.00     17,500.00          17,500.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง ต.ก้ืดช้าง 17,500 บาท วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง ต.ก้ืดช้าง 17,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00052 ลว.31 ม.ค. 65
82 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,890.00       9,890.00            9,890.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 9,890 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 9,890 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00054 ลว.31 ม.ค. 65
83 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 10,000.00     10,000.00          10,000.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00053 ลว.31 ม.ค. 65
84 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 10,000.00     10,000.00          10,000.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00055 ลว.31 ม.ค. 65
85 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,980.00       9,980.00            9,980.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 9,980 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 9,980 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00057 ลว.31 ม.ค. 65
86 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,700.00     5,550.00            5,550.00       เฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 5,550 บาท บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 5,550 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00067 ลว.31 ม.ค. 65
87 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 14,770.00     5,250.00            5,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 5,250 บาท บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 5,250 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00065 ลว.31 ม.ค. 65
88 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 42,000.00     8,800.00            8,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด 8,800 บาท บ.ข่านต้า จ ากัด 8,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00063 ลว.31 ม.ค. 65
89 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 42,000.00     33,200.00          33,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 33,200 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 33,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00062 ลว.31 ม.ค. 65
90 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 14,770.00     9,520.00            9,520.00       เฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 9,520 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 9,520 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00064 ลว.31 ม.ค. 65
91 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 12,700.00     7,150.00            7,150.00       เฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 7,150 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 7,150 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00066 ลว.31 ม.ค. 65
92 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3  รายการ 5,000.00       5,000.00            5,000.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 5,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 5,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00026 ลว.7 ก.พ. 65
93 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3  รายการ 5,000.00       5,000.00            5,000.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 5,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 5,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00027 ลว.7 ก.พ. 65
94 ซ้ือชีวภัณฑ์ จ านวน 5  รายการ 35,130.00     34,390.00          34,390.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 21,850 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 2,850 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00035 ลว.9 ก.พ. 65

บจก.ข่านต้า 9,540 บาท บจก.ข่านต้า 9,540 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00037 ลว.9 ก.พ. 65
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 3,000 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 3,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00038 ลว.9 ก.พ. 65

95 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 29,900.00     29,894.00          29,894.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 24,525 บาท บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 24,525 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00039 ลว.9 ก.พ. 65
เฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5,369 บาท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5,369 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00040 ลว.9 ก.พ. 65

96 ซ้ือพลาสติกปูบ่อ  จ านวน 9 รายการ 399,850.00   399,850.00        399,850.00   เฉพาะเจาะจง หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 388,850 บาท หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 388,850 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6502-0003 ลว.4 ก.พ. 65
97 ซ้ือฮาร์ดดิสก์ โซลิดสเตท ไดรฟ์ (SSD 250 GB)จ านวน 1 รายการ 1,650.00       1,650.00            1,650.00       เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,650 บาท บจก.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,650 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6502-0005 ลว.9 ก.พ. 65
98 ซ้ือพลาสติกปูบ่อ  จ านวน 2 รายการ 34,850.00     34,850.00          34,850.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 34,850 บาท หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 34,850 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6502-0006 ลว.9 ก.พ. 65
99 ซ้ือพลาสติกปูบ่อ  จ านวน 2 รายการ 109,150.00   109,150.00        109,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 109,150 บาท หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 109,150 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6502-0007 ลว.9 ก.พ. 65

100 จัดซ้ือวัสดุผลิตภัณฑ์โครงการหลวง จ านวน 16 รายการ 27,170.00     27,170.00          27,170.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 27,170 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 27,170 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00024 ลว.11 ก.พ.65
101 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการระบาดโควิด 6 รายการ 29,410.00     29,410.00          29,410.00     เฉพาะเจาะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,410 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,410 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6502-0001 ลว. 1 ก.พ.65
102 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 17,500.00     16,208.00          16,208.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 16,208 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 16,208 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0007 ลว. 14 ก.พ.65
103 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 10,000.00     9,600.00            9,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ากัด 9,600 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ากัด 9,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0008 ลว. 14 ก.พ.65
104 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 14,970.00     12,180.00          12,180.00     เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,520 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,520 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0009 ลว. 14 ก.พ.65

บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 10,660 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 10,660 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0010 ลว. 14 ก.พ.65
105 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 2,340.00       2,190.00            2,190.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 2,190 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 2,190 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0011 ลว. 14 ก.พ.65
106 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,600.00       3,565.00            3,565.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 3,565 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 3,565 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0012 ลว. 14 ก.พ.65
107 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 12,000.00     8,850.00            8,850.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 8,850 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 8,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0013 ลว. 14 ก.พ.65
108 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00       1,800.00            1,800.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 1,800 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 1 วัน 1 คัน วันท่ี 17 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 1 วัน 1 คัน วันท่ี 17 ก.พ. 65 (สพ)1047 ลงวันท่ี 27 ม.ค 2565
109 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 14-15 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 14-15 ก.พ. 65 (สว)431 ลงวันท่ี 4 ก.พ 2565
110 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บาท 3 วัน 1 คัน 6-7 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บาท 3 วัน 1 คัน 6-7 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)1316 ลงวันท่ี 2 ก.พ 2565
111 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00       1,800.00            1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 3 วัน 1 คัน 15 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 3 วัน 1 คัน 15 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)381 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
112 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 14-16 ก.พ. 65 ร้านแดงรถเช่า 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 14-16 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
113 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ



รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 14-16 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 14-16 ก.พ. 65 (สพ)478 ลงวันท่ี 9 ก.พ 2565
114 จ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 รายการ 5,400.00       5,400.00            5,400.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,400 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถตู้ จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 9-11 ก.พ. 65 รถตู้ จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 9-11 ก.พ. 65 (สว)350 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
115 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00       1,800.00            1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 3 วัน 1 คัน 15 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 3 วัน 1 คัน 15 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)381 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
116 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 16-18 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 16-18 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)1062 ลงวันท่ี 27 ม.ค 2565
117 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00       1,800.00            1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 15 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 15 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)437 ลงวันท่ี 4 ก.พ 2565
118 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 9-11 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 9-11 ก.พ. 65 (สว)350 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
119 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 7-8 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 7-8 ก.พ. 65 (สว)233 ลงวันท่ี 25 ม.ค 2565
120 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 10-11 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 10-11 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)337 ลงวันท่ี 31 ม.ค 2565
121 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 8-11 ก.พ. 65 ร้านแดงรถเช่า 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 8-11 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)347 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
122 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)382 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
123 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว)382 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
124 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 14-16 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 14-16 ก.พ. 65 (สพ)478 ลงวันท่ี 9 ก.พ 2565
125 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 (สว)380 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
126 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 14-15 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 14-15 ก.พ. 65 (สว)431 ลงวันท่ี 4 ก.พ 2565
127 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)426 ลงวันท่ี 4 ก.พ 2565
128 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 (สพ)1522 ลงวันท่ี 4 ก.พ 2565
129 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 (สพ)1478 ลงวันท่ี 3 ก.พ 2565
130 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)997 ลงวันท่ี 27 ม.ค 2565
131 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 17-19 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 17-19 ก.พ. 65 (สพ)1069 ลงวันท่ี 27 ม.ค 2565
132 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 (สว)456 ลงวันท่ี 8 ก.พ 2565
133 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00       1,800.00            1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 18 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 18 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)383 ลงวันท่ี 1 ก.พ 2565
134 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 15-18 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 15-18 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)454 ลงวันท่ี 8 ก.พ 2565
135 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 16-18 ก.พ. 65 นายประพันธ์ ไชยชมพู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 16-18 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)436 ลงวันท่ี 4 ก.พ 2565
136 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ 9,250.00       9,250.00            9,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซด์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 9,250 บ. ร้านอินดีไซด์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 9,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00105 ลว.15 กพ.65
137 จ้างเหมาปรับโครงสร้างข้อมูลภายใต้โครงการพัฒนา 30,000.00     30,000.00          30,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภา ไชยเป็ง 30,000 บ. นางสาวเนตรนภา ไชยเป็ง 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6502-0015 ลว.15 กพ.65
138 ชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้
139 ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีสูง
140 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุส านักงาน 27 รายการ 15,000.00     13,322.00          13,322.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,639 บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,639 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00106 ลว.17 ก.พ.65

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,243 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,243 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00107 ลว.17 ก.พ.65

บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 7,440 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 7,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00108 ลว.17 ก.พ.65

141 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40 รายการ 40,000.00     40,000.00          40,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 15,970 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 15,970 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00109 ลว.17 ก.พ.65

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 24,030 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 24,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00110 ลว.17 ก.พ.65

142 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 16,800.00     16,800.00          16,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 16,800 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 16,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00111 ลว.17 ก.พ.65

143 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 133,800.00   105,930.00        105,930.00   เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 83,030 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 83,030 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00112 ลว.17 ก.พ.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,000 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00113 ลว.17 ก.พ.65

หจก.จ.เจริญการเกษตร 19,900 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 19,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00114 ลว.17 ก.พ.65

144 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 25 รายการ 99,800.00     94,149.00          94,149.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 10,300 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 10,300 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0004 ลว.15 ก.พ.65

บ.ฮอทิโกร จก. 5,000 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 5,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0005 ลว.15 ก.พ.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,679 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,679 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0006 ลว.15 ก.พ.65

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 76,270 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 76,270 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0007 ลว.15 ก.พ.65

145 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 10,050.00     9,995.00            9,995.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,700 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,700 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0018 ลว.17 ก.พ.65



บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,690 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,690 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0019 ลว.17 ก.พ.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,800 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0020 ลว.17 ก.พ.65

146 จัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 9 รายการ 6,600.00       6,600.00            6,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูเน่ียน ซายน์ จก. 6,600 บ. บ.ยูเน่ียน ซายน์ จก. 6,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0026 ลว.17 ก.พ.65
147 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 102,300.00   91,608.00          91,608.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 7,450 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 7,450 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0027 ลว.17 ก.พ.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 13,808 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 13,808 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0028 ลว.17 ก.พ.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 70,350 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 70,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0029 ลว.17 ก.พ.65

148 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 133,000.00   128,100.00        128,100.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 8,100 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 8,100 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0030 ลว.17 ก.พ.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 120,000 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 120,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0031 ลว.17 ก.พ.65

149 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00       2,000.00            2,000.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 2,000 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 2,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0032 ลว.17 ก.พ.65
150 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 12,900.00     7,760.00            7,760.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 7,760 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 7,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0033 ลว.17 ก.พ.65
151 จัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 17 รายการ 30,300.00     30,300.00          30,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูเน่ียน ซายน์ จก. 30,300 บ. บ.ยูเน่ียน ซายน์ จก. 30,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0034 ลว.17 ก.พ.65
152 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 29,200.00     29,200.00          29,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 29,200 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 29,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0035 ลว.17 ก.พ.65
153 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 3,190.00       3,045.00            3,045.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 3,045 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 3,045 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6502-0036 ลว.17 ก.พ.65
154 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 เคร่ือง 85,000.00     63,665.00          63,665.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศรียนต์ จ ากัด 63,665.00 บาท บริษัท เชียงใหม่ศรียนต์ จ ากัด 63,665.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00079 ลว.14 ก.พ.65
155 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมติดผนัง) จ านวน 14 เคร่ือง 26,500.00     18,480.00          18,480.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 18,480.00 บาท บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 18,480.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00009 ลว.1 ก.พ.65
156 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง (พัดลมต้ังพ้ืน)จ านวน 2 เคร่ือง 3,000.00       2,300.00            2,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 2,300.00 บาท บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 2,300.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00010 ลว.1 ก.พ.65
157 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เคร่ืองซักผ้าฝาบน)  จ านวน 1 เคร่ือง 12,000.00     11,950.00          11,950.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 11,950.00 บาท บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 11,950.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00012 ลว.2 ก.พ.65
158 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เคร่ืองท าน้ าเย็น + น้ าร้อน) จ านวน 2 เคร่ือง 10,000.00     8,320.00            8,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 8,320.00 บาท บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 8,320.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00032 ลว.9 ก.พ.65
159 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จ านวน 1 เคร่ือง 15,000.00     13,490.00          13,490.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 13,490.00 บาท บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 13,490.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00072 ลว.14 ก.พ.65
160 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ) จ านวน 2 ชุด 70,000.00     69,800.00          69,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พอช คอม 69,800.00 บาท หจก.พอช คอม 69,800.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00081 ลว.14 ก.พ.65
161 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ) จ านวน 3 ชุด 90,000.00     89,400.00          89,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด 89,400.00 บาท บริษัท ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด 89,400.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00077 ลว.14 ก.พ.65
162 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ) จ านวน 2 ชุด 68,000.00     68,000.00          68,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พอช คอม 68,000.00 บาท หจก.พอช คอม 68,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00074 ลว.14 ก.พ.65
163 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ถังเก็บน้ า 2,000 ลิตร) 20,000.00     14,580.00          14,580.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ากัด 14,580.00 บาท บริษัท แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ากัด 14,580.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6502-00001 ลว.14 ก.พ.65

เฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
164 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00       3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน วันท่ี 17-18 ก.พ. 65 (ตปท)17 ลงวันท่ี 9 ก.พ 2565
165 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 17-19 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 17-19 ก.พ. 65 (สว)455 ลงวันท่ี 7 ก.พ 2565
166 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 16-19 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 16-19 ก.พ. 65 (สพ)1472 ลงวันท่ี 3 ก.พ 2565
167 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 10,600.00     10,600.00          10,600.00     เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 10,600 บาท 3 วัน 2 คัน 21-23 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 10,600 บาท 3 วัน 2 คัน 21-23 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สว)116 ลงวันท่ี 12 ม.ค 2565
168 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00       7,000.00            7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 22-25 ก.พ. 65 นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 22-25 ก.พ. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (สพ)1241 ลงวันท่ี 31 ม.ค 2565
169 จ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 รายการ 7,200.00       7,200.00            7,200.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถตู้ จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 20-23 ก.พ. 65 รถตู้ จ านวน 4 วัน 1 คัน วันท่ี 20-23 ก.พ. 65 (สว)1085 ลงวันท่ี 28 ม.ค 2565
170 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 23-25 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 23-25 ก.พ. 65 (สว)477 ลงวันท่ี 9 ก.พ 2565
171 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00       5,300.00            5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 23-25 ก.พ. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน วันท่ี 23-25 ก.พ. 65 (สว)520 ลงวันท่ี 11 ก.พ 2565



1 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สว่านไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 400.00               400.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่าง จ ากัด 400.00              บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่าง จ ากัด 400.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ก.พ. 65

2 จ้างสูบส่ิงปฏิกูล ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 40 เท่ียว 48,000.00          48,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางฐิตารีย์ หล่ิมไพศาล 48,000.00         นางฐิตารีย์ หล่ิมไพศาล 48,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00002
2.นางยุพิน คุรุธรรมานนท์ 70,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ก.พ. 65
3.นายครรชิต เลาหมู่ 64,000.00         

3 จ้างซ่อมกล่องควบคุม (บอร์ดไม้แขนก้ัน) หมายเลขครุภัณฑ์ 8,025.00            8,025.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ จ ากัด 8,025.00           บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ จ ากัด 8,025.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00003
สวพส.(อร) 61-1-19-10/04 จ านวน 1 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 ก.พ. 65

4 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 31 รายการ 70,390.00          70,390.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 70,390.00         นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 70,390.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 ก.พ. 65

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 18 รายการ 44,980.00          44,980.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 44,980.00         ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 44,980.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00005
2.ร้านแม่ปิงการ์เด้น 50,990.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.พ. 65
3.ร้านแม่โจ้การเกษตร 49,031.00         

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมป๊ัมน้ า จ านวน 1 รายการ 880.00               880.00             เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 880.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 880.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00006
2.ร้านตนานุวัฒน์ 1,080.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.พ. 65
3.บริษัท เอส.ซี.แอล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 1,000.00           

7 จ้างซ่อมบ ารุงช่วงล่างรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน 5 คัน 38,348.80          38,348.80        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 38,348.80         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 38,348.80         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00007
(คันหมายเลข 1, 2, 4, 5, 10) จ านวน 5 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 42,200.80         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.พ. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 44,126.80         

8 จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดนิทรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด 180,000.00        180,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โพลีกอน วิซาด จ ากัด 180,000.00       บริษัท โพลีกอน วิซาด จ ากัด 180,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00008
พระราชปณิธาน จ านวน 1 งาน 2.นายธนวัฒน์ เทวะชาติ 195,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.พ. 65

3.นายอิทธิพันธ์ รักวงศ์วริศ 199,000.00       

9 จ้างเหมาท าภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 รายการ 14,800.00          14,800.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 14,800.00         ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 14,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00009
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 16,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 17,500.00         

10 ซ้ือวัสดุมอเตอร์คอนเดนซ่ิง จ านวน 1 รายการ 2,086.50            2,086.50          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 2,086.50           บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 2,086.50           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00010
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อีเลคทริค 1999 2,150.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65
3.ร้านคอมมอนแอร์ 2,354.00           

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 83 รายการ 285,600.00        285,600.00      เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชารีย์ คอนเน็คช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 285,600.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชารีย์ คอนเน็คช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 285,600.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00011
2.ร้านทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 327,555.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65
3.ร้านเอส.พี.ซัพพลาย 322,666.00       

12 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 8,590.00            8,590.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 8,590.00           บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 8,590.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00012
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่บิสซิเนส โซลูช่ัน 9,990.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนวรรน์โปรดักส์ 8,990.00           

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 ซ้ือต้นฝร่ัง จ านวน 1 รายการ 3,250.00            3,250.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข 3,250.00           ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข 3,250.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00013
2.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 4,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 23 รายการ 51,345.00          51,345.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอดไวซ์ฮอด 51,345.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอดไวซ์ฮอด 51,345.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00014
2.ร้านไอที แอคเซส 64,590.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65
3.ร้านYAI_SOUND 75,830.00         

15 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 31 รายการ 99,900.00          99,900.00        เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์ คงม่ัน 99,900.00         นายศรัณย์ คงม่ัน 99,900.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ก.พ. 65

16 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 41 รายการ 294,548.00        294,660.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ข่านต้า จ ากัด (จ านวน 28 รายการ) 212,683.00       1.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 183,200.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00016
2.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด (จ านวน 36 รายการ) 340,306.12       (จ านวน 18 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65
3.บริษัท เคมีกิจการเกษตร จ ากัด (จ านวน 9 รายการ) 82,485.00         
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร (จ านวน 26 รายการ) 363,739.91       2.บริษัท ข่านต้า จ ากัด (จ านวน 19 รายการ) 83,763.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00017

ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 7,350.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00018
(จ านวน 1 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65

4.บริษัท เคมีกิจการเกษตร จ ากัด (จ านวน 3 รายการ) 20,235.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00019
ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ก.พ. 65

17 จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 3,000.00            3,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง 3,000.00           นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง 3,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00020
การเรียนรู้ เร่ืองกาแฟบนพ้ืนท่ีสูง จ านวน 1 งาน 2.นางสาวเรณู ขาวสวย 3,500.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ก.พ. 65

3.นายเชาว์ ฤทธ์ิพายัพ 3,700.00           

18 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 1 รายการ 6,000.00            6,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ เตชะสุข 6,000.00           นางสายพิณ เตชะสุข 6,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 ก.พ. 65

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 4 รายการ 2,460.00            2,460.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 2,460.00           บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 2,460.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00022
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรีธนฉัฐ คอนสตรัคช่ัน 2,854.76           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ก.พ. 65
3.บริษัท เจริญสุขพาณิชย์ เชียงใหม่ (2001) จ ากัด 3,068.76           

20 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 งาน 3,745.00            3,745.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 3,745.00           ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 3,745.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00023
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 4,340.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ก.พ. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 4,550.00           

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 3 รายการ 30,500.00          30,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางมิลญา ศิริปราชญ์ 30,500.00         นางมิลญา ศิริปราชญ์ 30,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00024
2.นางสมหมาย ไชยวงค์ 32,800.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ก.พ. 65
3.นางสาวนริศรา ประตาอินทร์ 34,450.00         

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือในการดูแลรักษาสวน 250,000.00        250,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 250,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 250,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00025
จ านวน 78 รายการ 2.ร้านตนานุวัฒน์ 266,230.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ก.พ. 65

3.บริษัท เอส.ซี.แอล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 259,220.00       



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

23 จ้างตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยอาคารนิทรรศการ 1,2 43,870.00          43,870.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอท ลาร์ซ เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ากัด 43,870.00         บริษัท แอท ลาร์ซ เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ากัด 43,870.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00026
และอาคารส านักงานอ านวยการ จ านวน 1 รายการ 2.บริษัท สเตป ดี เอ็นจิเนียริง จ ากัด 47,080.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ก.พ. 65

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ๊ิก ที เซฟ 51,360.00         

24 จ้างล้างฆ่าเช้ือท าความสะอาดเคร่ืองซักผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2565 4,500.00            4,500.00          เฉพาะเจาะจง 1.นายกิตติธัช เทือกเหมย 4,500.00           นายกิตติธัช เทือกเหมย 4,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00027
จ านวน 1 งาน 2.นายอาคม แสนล้ี 5,400.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 ก.พ. 65

3.นายณัฐพล จอมแก้ว 4,800.00           

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 2 รายการ 3,000.00            3,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.นางมิลญา ศิริปราชญ์ 3,000.00           นางมิลญา ศิริปราชญ์ 3,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00028
2.นางสมหมาย ไชยวงค์ 3,222.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ก.พ. 65
3.นางสาวนริศรา ประตาอินทร์ 3,380.00           

26 จ้างวิเคราะห์ดิน จ านวน 13 รายการ 49,170.00          49,170.00        เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 49,170.00         ห้องปฏิบัติการปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์ 49,170.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00029
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ก.พ. 65

27 ซ้ือธงชาติและเชือกชักธง จ านวน 17 รายการ 40,670.00          40,670.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลาย จ ากัด 40,670.00         บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลาย จ ากัด 40,670.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00030
2.บริษัท ลองกรีน เอวิเอช่ัน เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด 57,260.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 ก.พ. 65
3.บริษัท วราวุฒิเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 47,750.00         

28 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 1 รายการ 30,000.00          30,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสวนเสกข์ โดย นางสาวนรารัตน์ ใจแสน 30,000.00         ร้านสวนเสกข์ โดย นางสาวนรารัตน์ ใจแสน 30,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00031
2.นายนัทพงศ์ เรืองศรี 36,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 ก.พ. 65
3.สวนวิวไม้ประดับ โดยนางสาวสุวิมล เต๊จ๊ะต๊ิบ 40,000.00         

29 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 21 รายการ 104,885.00        104,885.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 42,885.00         1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 42,885.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00032
(จ านวน 18 รายการ) (จ านวน 18 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 ก.พ. 65
2.ร้านป่าไผ่การเกษตร (จ านวน 18 รายการ) 47,610.00         
3.ร้านแม่โจ้การเกษตร (จ านวน 18 รายการ) 47,145.00         2.นายวิมล พวกอินแสง (จ านวน 2 รายการ) 52,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00033
4.นายวิมล พวกอินแสง (จ านวน 2 รายการ) 52,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 ก.พ. 65
5.นางวราพร ใจมาธิ (จ านวน 2 รายการ) 62,800.00         
6.นางกนกวรรณ เดือนข้ึน (จ านวน 2 รายการ) 63,000.00         3.ร้านบีเค โดยนายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 9,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00034
7.ร้านบีเค โดยนายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร (จ านวน 1 รายการ) 9,500.00           (จ านวน 1 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 ก.พ. 65
8.ร้านโรงกลึง อ๊อด กานต์ จักรกลเกษตร โดยนายกานตนัยน์ วงษ์ภักดี 12,000.00         
(จ านวน 1 รายการ)
9.ร้านโรงกลึงสุรษักด์ิ การช่าง โดยนางวราภรณ์ มะโนค า 11,000.00         
(จ านวน 1 รายการ)

30 ซ้ือวัสดุปลูก จ านวน 29 รายการ 400,000.00        400,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร (จ านวน 13 รายการ) 292,031.00       1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร 216,186.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00035
2.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 44,526.00         (จ านวน 7 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.พ. 65
(จ านวน 12 รายการ)
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร (จ านวน 19 รายการ) 389,818.29       2.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 29,926.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00036
4.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด (จ านวน 6 รายการ) 81,100.00         (จ านวน 10 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.พ. 65

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 74,888.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00037
(จ านวน 7 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.พ. 65

4.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด (จ านวน 5 รายการ) 79,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00038
ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.พ. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

31 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะและก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ 14,000.00          14,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวโชคอ านวยเชียงใหม่ จ ากัด 14,000.00         บริษัท นิวโชคอ านวยเชียงใหม่ จ ากัด 14,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00039
จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.พ. 65

32 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 2 เล่ม 600.00               600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาว ทองอินทร์ แก้วจา 600.00              ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาว ทองอินทร์ แก้วจา 600.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00040
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.พ. 65

33 จ้างท าช้ันวางเคร่ืองชาร์ตแบตเตอร่ีรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน 18,500.00          18,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายเอกวิน ก๋องมูล 18,500.00         นายเอกวิน ก๋องมูล 18,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00041
จ านวน 10 อัน 2.นายทวีวิทย์ แสงแก้ว 20,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 ก.พ. 65

3.นายเมืองจันทร์ ศรีมูล 21,000.00         

34 จ้างซ่อมเคร่ืองอบผ้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 งาน 3,000.00            3,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.นายกิตติธัช เทือกเหมย 3,000.00           นายกิตติธัช เทือกเหมย 3,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00042
2.นายอาคม แสนล้ี ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 28 ก.พ. 65
3.นายณัฐพล จอมแก้ว

35 ซ้ือพรรณไม้รวบรวม จ านวน 27 รายการ 164,350.00        164,350.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 164,350.00       นายธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 164,350.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00043
2.นางบริบูรณ์ บุญวาส 188,650.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 28 ก.พ. 65

36 ซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2565 52,500.00          52,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียวเมาน์เทน จ ากัด 52,500.00         บริษัท เพียวเมาน์เทน จ ากัด 52,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00044
จ านวน 1 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 ก.พ. 65

37 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวร้านกาแฟอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 720.00               720.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 720.00              บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 720.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00001
จ านวน 1 รายการ 2.บริษัท โฮเต็ล มาร์ท กรุ๊ป จ ากัด 880.00              ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.พ. 65

3.ร้านเจ.เอส.เทรดด้ิง 880.00              

38 จ้างผลิตตรายางหมึกในตัวของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 1,050.00            1,050.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 1,050.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 1,050.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00002
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พศินสยาม 1,140.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.พ. 65
3.ร้าน file shop 1,260.00           

39 ซ้ืออาหารเช้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 5,000.00            5,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน CUP FINE DAY โดยนางสาว ณัฐภา เมืองม่ิง 5,000.00           ร้าน CUP FINE DAY โดยนางสาว ณัฐภา เมืองม่ิง 5,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ก.พ. 65

40 จ้างท าป้ายช่ือห้องทองเหลือง จ านวน 1 งาน 7,890.00            7,890.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 7,890.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 7,890.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00004
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มือทอง ก่อสร้าง 2020 8,988.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ก.พ. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันโป่ง คอนสตรัคช่ัน 11,010.00         

41 ซ้ือแผ่นรองหน้าเตารีดไอน้ าส าหรับโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ 1,794.00            1,794.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 1,794.00           บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 1,794.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00005
จ านวน 1 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มี โชค 2,100.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 10 ก.พ. 65

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรีธนฉัฐ คอนสตรัคช่ัน 1,920.00           

42 จ้างท าป้ายนิทรรศการอาคารตัวหนอนสวนธนาคารแห่งประเทศไทย 7,918.00            7,918.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 7,918.00           บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 7,918.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00006
จ านวน 2 งาน 2.บริษัท ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์เทช่ัน เอเจนซ่ี จ ากัด 8,560.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 ก.พ. 65

3.บริษัท เอ-ไมซ์ คอร์ป จ ากัด 8,774.00           

43 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 3,000.00            3,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 3,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 3,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 ก.พ. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

44 ซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 7,051.75            7,051.75          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ ากัด 7,051.75           บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ ากัด 7,051.75           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00008
จ านวน 6 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 17 ก.พ. 65

45 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 28 รายการ 22,047.25          22,047.25        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 22,047.25         บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 22,047.25         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00009
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 17 ก.พ. 65

46 ซ้ืออาหาร จ านวน 2 รายการ 11,000.00          11,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน CUP FINE DAY โดยนางสาว ณัฐภา เมืองม่ิง 11,000.00         ร้าน CUP FINE DAY โดยนางสาว ณัฐภา เมืองม่ิง 11,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ก.พ. 65

47 จ้างเหมาบริการรักษาท 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 PO6502-00011
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ก.พ. 65

48 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 งาน 14,980.00          14,980.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 14,980.00         บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 14,980.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00012
2.บริษัท ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์เทช่ัน เอเจนซ่ี จ ากัด 17,013.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 28 ก.พ. 65
3.บริษัท เอ-ไมซ์ คอร์ป จ ากัด 17,441.00         

49 ซ้ือตะแกรงกันกล่ินห้องน้ า โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 440.00               440.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด สาขาเชียงใหม่ สาขาท่ี 00011 440.00              บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 440.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6502-00013
2.บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 445.00              สาขาท่ี 00011 ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 28 ก.พ. 65
3.บริษัท วันสต๊อกโฮม จ ากัด 499.69              

50 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู 410,000.00        410,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 410,000.00       บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 410,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างท าของ 
2.บริษัท เควี เพสท์ จ ากัด 416,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 6/2565
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์. ก าจัดแมลง 478,200.00       ลว. 1 ก.พ. 65

51 รถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-1806 เชียงใหม่ เกิดการร่ัวซึม 230.00               230.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสิริธิดา การยาง 230.00              ร้านสิริธิดา การยาง 230.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  อ้างอิงตามหนังสือเลขท่ี 
บริเวณล้อหลังด้านซ้าย จ านวน 1 เส้น ถูกต้องครบถ้วน  สวพส.(อรอ)/179 

 ลว. 20 ม.ค. 65 

52 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 37,500.06          37,500.06        เฉพาะเจาะจง นางสาวทัชญานา ซิเทเลฟสก้ี 37,500.06         นางสาวทัชญานา ซิเทเลฟสก้ี 37,500.06         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 281/2565

ลว. 11 ก.พ. 65

53 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 63,142.88          63,142.88        เฉพาะเจาะจง นายตะวัน บุญบุตร 63,142.88         นายตะวัน บุญบุตร 63,142.88         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 282/2565

ลว. 14 ก.พ. 65

54 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 63,142.88          63,142.88        เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชานันท์ จินดาคีรีกร 63,142.88         นางสาวนิชานันท์ จินดาคีรีกร 63,142.88         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 283/2565

ลว. 14 ก.พ. 65

55 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 63,142.88          63,142.88        เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค์ แซ่ลี 63,142.88         นางสาวอนงค์ แซ่ลี 63,142.88         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 284/2565

ลว. 14 ก.พ. 65

56 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 66,857.12          66,857.12        เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ จามรอัมพรกุล 66,857.12         นายสุพจน์ จามรอัมพรกุล 66,857.12         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 285/2565

ลว. 14 ก.พ. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

57 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 105,000.00        105,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา มุนินทราพงษ์ 105,000.00       นางสาวญาดา มุนินทราพงษ์ 105,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 286/2565

ลว. 28 ก.พ. 65

58 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 105,000.00        105,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีพร พ่วงพลับ 105,000.00       นางสาวรัชนีพร พ่วงพลับ 105,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 287/2565

ลว. 28 ก.พ. 65

59 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 84,000.00          84,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เดชาวุธ 84,000.00         นายณัฐพล เดชาวุธ 84,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 288/2565

ลว. 28 ก.พ. 65
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