
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,700.00            1,980.00           1,980.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,040 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 1,980 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 1,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00021 ลว.2 ธค 64
2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 6,800.00            6,660.00           6,660.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 6,660 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 6,660 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00022 ลว.2 ธค 64
3 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 69,200.00          65,118.00         65,118.00    เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร 20,418 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 66,650 บ. บ.วิสและบุตร 20,418 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 44,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00024 ลว.2 ธค 64

PO6412-00025 ลว.2 ธค 64
4 จัดซ้ือแผ่นกรองเคร่ืองฟอกอำกำศ 42,840.00          42,840.00         42,840.00    เฉพำะเจำะจง บ.นิยมพำนิช จก. 42,840 บ. บ.นิยมพำนิช จก. 42,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0004  ลว.3 ธ.ค.64
5 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 41,050.00          40,960.00         40,960.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 40,960 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 40,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00027 ลว. 3 ธ.ค.64
6 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,400.00            6,259.00           6,259.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,339 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,339 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00028 ลว. 3 ธ.ค.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 920 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00029 ลว. 3 ธ.ค.64
7 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,400.00            4,450.00           4,450.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,250 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,250 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00030 ลว. 3 ธ.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00031 ลว. 3 ธ.ค.64
8 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 56,800.00          55,309.00         55,309.00    เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 55,309 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 55,309 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00032 ลว. 3 ธ.ค.64
9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 7 รำยกำร 20,000.00          19,648.00         19,648.00    เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 19,648 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 19,648 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00033 ลว. 3 ธ.ค.64

10 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 35,000.00          28,500.00         28,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 28,500.00 บำท บริษัทล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 28,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0005 ลว. 3 ธ.ค.64
11 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 60,000.00          60,000.00         60,000.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 60,000 บำทสหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00040 ลว. 7 ธ.ค.64
12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00          20,000.00         20,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 20,000 บำท ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00038 ลว. 7 ธ.ค.64
13 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 11,450.00          11,390.00         11,390.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 11,390 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 11,390 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00037 ลว. 7 ธ.ค.64
14 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 5,100.00            4,622.00           4,622.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,622 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,622 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00039 ลว. 7 ธ.ค.64
15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 87,750.00          87,750.00         87,750.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ 87,750 บำท บริษัท ข่ำนต้ำ 87,750 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00041 ลว. 7 ธ.ค.64
16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 6,700.00            6,610.00           6,610.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 6,610 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 6,610 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00051 ลว. 8 ธ.ค.64
17 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 5 รำยกำร 9,800.00            7,370.00           7,370.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,370.00 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,370.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00052 ลว. 8 ธ.ค.64
18 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 59,200.00          59,200.00         59,200.00    เฉพำะเจำะจง ฮำเลลูยำกำรค้ำ 59,200 บ. ฮำเลลูยำกำรค้ำ  59,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00054 ลว. 8 ธ.ค.64
19 จัดซ้ืออำหำรสัตว์ จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00          20,000.00         20,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 20,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00055 ลว. 8 ธ.ค.64
20 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,150.00            3,150.00           3,150.00       เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 3,150 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,850 บ. บ.ข่ำนต้ำ 3,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00056 ลว. 8 ธ.ค.64
21 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 3 รำยกำร 21,996.00          21,996.00         21,996.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้ำน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00057 ลว. 8 ธ.ค.64

ทะลำย 21,996 บ. แม่ทะลำย 21,996 บ.
22 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 5,000.00            5,000.00           5,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00058 ลว. 8 ธ.ค.64
23 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 59,800.00          59,240.00         59,240.00    เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 9,100 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 50,140 บ. บ.ฮอทิโกร 9,100 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 50,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00059 ลว. 8 ธ.ค.64

PO6412-00060 ลว. 8 ธ.ค.64

24 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 12 รำยกำร 67,270.00          61,914.00         61,914.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 70,200 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 65,494 บ.บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 31,670 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 30,244 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00061 ลว. 8 ธ.ค.64
PO6412-00062 ลว. 8 ธ.ค.64

25 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 20 รำยกำร 135,260.00        135,055.00       135,055.00  เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 118,725 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 74,320 บ./
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 102,835 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 
28,770 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00063 ลว. 8 ธ.ค.64

หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,450 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,450 บ. PO6412-00064 ลว. 8 ธ.ค.64
PO6412-00065 ลว. 8 ธ.ค.64

26 จ้ำงเหมำเช่ำรถ 4 ล้อ จ ำนวน 1 คัน 200,000.00        200,000.00       200,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ์ ทองชำติ 200,000 บ. นำยณัฐพงศ์ ทองชำติ 200,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00218 ลว.30 พ.ย.64
27 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,480.00          20,480.00         20,480.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 20,480 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 20,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00091 ลว. 14 ธ.ค.64
28 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 16,150.00          16,150.00         16,150.00    เฉพำะเจำะจง ฮำเลลูยำกำรค้ำ 16,150 บ. ฮำเลลูยำกำรค้ำ 16,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00092 ลว. 14 ธ.ค.64
29 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,740.00            9,510.00           9,510.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,510 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,510 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00093 ลว. 14 ธ.ค.64

หจก.เอเซียปศุสัตว์ 6,000 บ. หจก.เอเซียปศุสัตว์ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00094 ลว. 14 ธ.ค.64
30 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,880.00          19,880.00         19,880.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 19,880 บ. หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 19,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00095 ลว. 14 ธ.ค.64
31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 40,600.00          39,820.00         39,820.00    เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 8,320 บ./ บ.ข่ำนต้ำ จก. 8,320 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00096 ลว. 14 ธ.ค.64

บ.ฮอทิโกร 31,500 บ. บ.ฮอทิโกร 31,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00097 ลว. 14 ธ.ค.64
32 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 4 รำยกำร 6,900.00            6,528.00           6,528.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,528 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,528 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00098 ลว. 14 ธ.ค.64
33 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 30,000.00          28,387.00         28,387.00    เฉพำะเจำะจง บ.เพ่ือนเกษตรกร จก. 3,072 บ./ บ.เพ่ือนเกษตรกร จก. 3,072 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00099 ลว. 14 ธ.ค.64

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 ธันวำคม 2564



บ.ข่ำนต้ำ จก. 6,000 บ./ บ.ข่ำนต้ำ จก. 6,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00100 ลว. 14 ธ.ค.64
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 9,900 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 9,900 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00101 ลว. 14 ธ.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 935 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 935 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00102 ลว. 14 ธ.ค.64

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,480 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00103 ลว. 14 ธ.ค.64

34 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 13,390.00          13,365.00         13,365.00    เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 540 บ./ บ.ข่ำนต้ำ จก. 540 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00104 ลว. 14 ธ.ค.64
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 12,825 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 12,825 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00105 ลว. 14 ธ.ค.64

35 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 5,120.00            5,120.00           5,120.00       เฉพำะเจำะจง นำยดุสิต สำยใจดี 5,120 บ. นำยดุสิต สำยใจดี 5,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00106 ลว. 14 ธ.ค.64
36 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00            3,600.00           3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
37 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00            1,800.00           1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ เล่มท่ี 1 เลขท่ี 192 วันท่ี 3 ธค.64

38 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 14,000.00          10,000.00         10,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 10,000 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0005 ลว.15 ธ.ค.64
39 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00          7,500.00           7,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 7,500 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 7,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0006 ลว.15 ธ.ค.64
40 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 10,000.00          9,370.00           9,370.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 9,370 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 9,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00088 ลว. 14 ธ.ค.64
41 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,500.00          19,200.00         19,200.00    เฉพำะเจำะจง บ.แฮนโกรว์เชอร่ี 9,200 บำท/ ร้ำนคลังพลำสติก 10,000 บำท บ.แฮนโกรว์เชอร่ี 9,200 บำท/ ร้ำนคลังพลำสติก 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0001 ลว. 14 ธ.ค.64

เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0004 ลว. 14 ธ.ค.64
42 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1 รำยกำร 6,800.00            6,600.00           6,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,600 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00083 ลว. 14 ธ.ค.64
43 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  7 รำยกำร 11,560.00          11,010.00         11,010.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,010 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,010 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00086 ลว. 14 ธ.ค.64
44 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00          10,000.00         10,000.00    เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00087 ลว. 14 ธ.ค.64
45 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00          20,000.00         20,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 20,000 บ. หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00084 ลว. 14 ธ.ค.64

46 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 51,450.00          51,450.00         51,450.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 51,450 บำท
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่
ทะลำย 51,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00026 ลว. 14 ธ.ค.64

47 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 18 รำยกำร 74,160.00          58,462.00         58,462.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 50,830 บำท/บจก.เพ่ือนเกษตรกร 7,632 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 50,830 บำท/บจก.เพ่ือนเกษตรกร 7,632 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0008 ลว. 9 ธ.ค. 64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0009 ลว. 9 ธ.ค. 64

48 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,980.00          7,550.00           7,550.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเหอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 7,550 บำท หจก.นอร์ทเหอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 7,550 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00034 ลว. 3 ธ.ค. 64
49 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  1 รำยกำร 8,000.00            6,600.00           6,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 6,600 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 6,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00035 ลว. 3 ธ.ค. 64
50 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 9,900.00            9,900.00           9,900.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,900 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00036 ลว. 3 ธ.ค. 64
51 จัดซ้ือพลำสติกมุงหลังคำ จ ำนวน 1 รำยกำร 27,000.00          21,570.00         21,570.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 21,571 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 21,571 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0014 ลว. 13 ธ.ค. 64

52 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 37,300.00          32,730.00         32,730.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 15,960 บำท/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 15,270/ หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 15,960 บำท/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 15,270/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0015 ลว. 13 ธ.ค. 64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,500 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0016 ลว. 13 ธ.ค. 64

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0017 ลว. 13 ธ.ค. 64
53 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 3 รำยกำร 12,000.00          12,000.00         12,000.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 12,000 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 12,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00042 ลว. 7 ธ.ค. 64
54 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำวน 4 รำยกำร 27,800.00          27,800.00         27,800.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยพำณิชย์ ค้ำวัสดุ 27,800 บำท ร้ำนชัยพำณิชย์ ค้ำวัสดุ 27,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00045 ลว. 7 ธ.ค. 64
55 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 29,000.00          29,000.00         29,000.00    เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 29,000 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 29,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00124 ลว. 15 ธ.ค. 64

56
จัดจ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในดิน จ ำนวน 3 
รำยกำร             3,081.60            3,081.60        3,081.60 เฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำงแห่งประเทศไทย 3,081.60 บำท บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำงแห่งประเทศไทย 3,081.60 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00125 ลว. 15 ธ.ค. 64

57
จัดซ้ือไก่พ้ืนเมืองและอำหำรไก่ จ ำนวน 2 
รำยกำร 17,000.00          17,000.00         17,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 17,000 บำท หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 17,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00126 ลว. 15 ธ.ค. 64

58 จัดซ้ืออำหำรสัตว์ จ ำนวน 6 รำยกำร 24,910.00          24,910.00         24,910.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 24,910 บำท
สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 24,910 
บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00127 ลว. 15 ธ.ค. 64

59 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 4,250.00            4,194.00           4,194.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 4,194 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 4,194 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00128 ลว. 15 ธ.ค. 64

60 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 18 รำยกำร 16,450.00          16,450.00         16,450.00    เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 16,450 บำท 
ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
16,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00129 ลว. 15 ธ.ค. 64

61 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร 8,280.00            6,249.00           6,249.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,750 บำท / หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,499 บำท
หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,750 บำท / หจกงเชียงใหม่มำนะพำนิช 
2,499 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00130 ลว. 15 ธ.ค. 64

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00131 ลว. 15 ธ.ค. 64
62 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00            8,910.00           8,910.00       เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 8,910 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 8,910 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00016 ลว.2 ธ.ค.64
63 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 70,120.00          5,400.00           5,400.00       เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,400 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00017 ลว.2 ธ.ค.64
64 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 70,120.00          42,115.00         42,115.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 42,115 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 42,115 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00023 ลว.2 ธ.ค.64
65 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 70,120.00          8,300.00           8,300.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,300 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00019 ลว.2 ธ.ค.64



66 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 70,120.00          6,195.00           6,195.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,195 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,195 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00018 ลว.2 ธ.ค.64
67 จัดซ้ือกระดำษทิชชู่ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,250.00            2,100.00           2,100.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,100 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0007 ลว.8 ธ.ค.64
68 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 17,000.00          17,000.00         17,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 17,000 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 17,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00048 ลว.8 ธ.ค.64
69 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 99,990.00          99,990.00         99,990.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 99,990 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 99,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00047 ลว.8 ธ.ค.64
70 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 80,000.00          80,000.00         80,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 80,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 80,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00046 ลว.8 ธ.ค.64
71 จัดจ้ำงท ำป้ำยแปลง จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00            6,000.00           6,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุลลำ มีเดีย อำตส์ 6,000 บ. ร้ำนอุลลำ มีเดีย อำตส์ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00068 ลว.9 ธ.ค.64
72 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 48,500.00          39,550.00         39,550.00    เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 39,550 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 39,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00066 ลว.9 ธ.ค.64

73 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,900.00            9,900.00           9,900.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 9,900 บ.สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 9,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00049 ลว.8 ธ.ค.64
74 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร 12,689.00          10,064.00         10,064.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,064  บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,064  บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00053 ลว.8 ธ.ค.64
75 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 12,689.00          2,150.00           2,150.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 2,150 บ. ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 2,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00050 ลว.8 ธ.ค.64
76 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 48,500.00          7,600.00           7,600.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,600 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00067 ลว.9 ธ.ค.64
77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 90,300.00          35,650.00         35,650.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 35,650 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 35,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00120 ลว.15 ธ.ค.64

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
78 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,900.00          29,900.00         29,900.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 29,900 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 29,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00117 ลว.14 ธ.ค.64
79 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 90,300.00          8,903.00           8,903.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,903 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,903 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00122 ลว.15 ธ.ค.64

80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00          10,000.00         10,000.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 10,000 บ.สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00112 ลว.14 ธ.ค.64

81 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 100,000.00        100,000.00       100,000.00  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 100,000 บ.
สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 100,000
 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00110 ลว.14 ธ.ค.64

82 จัดซ้อวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 29,970.00          15,570.00         15,570.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง 15,570 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง 15,570 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00085 ลว.14 ธ.ค.64
83 จัดจ้ำงพิมพ์หนังสือว่ำนส่ีทิศขนำดเอ 5 37,000.00          37,000.00         37,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 37,000.00 บ ร้ำนอินดีไซน์ 37,000.00 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00111 ลว 14 ธ.ค. 64

84 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 21,975.00          21,975.00         21,975.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 21,975.00 บำท
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่
ทะลำย 21,975.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00113 ลว 14 ธ.ค. 64

85 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 29,690.00          29,690.00         29,690.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 29,690.00 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 29,690.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00108 ลว 14 ธ.ค. 64
86 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00            7,050.00           7,050.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 7,050.00 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 7,050.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0002 ลว 14 ธค. 64

87 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00          10,000.00         10,000.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ 10,000.00 บำท
สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ 10,000.00 
บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00109 ลว 14 ธ.ค. 64

88 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 4,000.00            3,615.00           3,615.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,615.00 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,615.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00006 ลว 2 ธ.ค. 64
89 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 8,090.00            6,690.00           6,690.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,990.00 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,990.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00007 ลว 2 ธ.ค. 64

เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 700.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00011 ลว 2 ธ.ค. 64
90 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 69,000.00          67,740.00         67,740.00    เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 39,200.00 บ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 39,200.00 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00014 ลว 2 ธ.ค. 64

บจก.ข่ำนต้ำ 28,540.00 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 28,540.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00015 ลว 2 ธ.ค. 64
91 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 30,000.00          30,000.00         30,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก. ส.สวัสดีพำณิชย์ 30,000.00 บ. หจก. ส.สวัสดีพำณิชย์ 30,000.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00002 ลว 2 ธ.ค. 64
92 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 16,200.00          11,060.00         11,060.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 11,606.00 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 11,606.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00012 ลว 2 ธ.ค. 64
93 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 5,988.00            5,228.00           5,228.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,170.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,170.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-0004 ลว 2 ธ.ค. 64

เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,058.00 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,058.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-0003 ลว 2 ธ.ค. 64
94 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 41,000.00          41,000.00         41,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 41,000 บ. หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 41,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00114 ลว.14 ธ.ค.64
95 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 63,000.00          48,000.00         48,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 48,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 48,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00116 ลว.14 ธ.ค.64

96 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 17 รำยกำร 10,000.00          9,983.00           9,983.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 9,983 บ. ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 9,983 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00118 ลว.14 ธ.ค.64
97 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 29,970.00          14,080.00         14,080.00    เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 14,080 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 14,080 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00089 ลว.14 ธ.ค.64
98 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 18,800.00          18,320.00         18,320.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 18,320 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 18,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00090 ลว.14 ธ.ค.64
99 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 17,000.00          17,000.00         17,000.00    เฉพำะเจำะจง บ.หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จ ำกัด 17,000 บ. บ.หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จ ำกัด 17,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0003 ลว.14 ธ.ค.64

100 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 90,300.00          10,450.00         10,450.00    เฉพำะเจำะจง บ.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 10,450 บ. บ.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 10,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00121 ลว.15 ธ.ค.64
101 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 90,300.00          3,600.00           3,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,600 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00119 ลว.15 ธ.ค.64
102 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำ จ ำนวน 9 รำยกำร 17,545.00          17,545.00         17,545.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,545 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,545 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00107 ลว.14 ธ.ค.64
103 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 90,300.00          11,604.00         11,604.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,604 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,604 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00123 ลว.15 ธ.ค.64
104 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 63,000.00          10,700.00         10,700.00    เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,700 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00115 ลว.14 ธ.ค.64
105 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 48,500.00          7,600.00           7,600.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,600 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00067 ลว.9 ธ.ค.64



106
จัดจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรขำวด ำ จ ำนวน 1 
รำยกำร 9,997.50            9,997.50           9,997.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 9,997.50 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 9,997.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00132 ลว.7 ธ.ค.64

107 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 1 รำยกำร 30,240.00          30,240.00         30,240.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้นบ้ำนแม่ทะลำย 30,240 บ.
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้นบ้ำนแม่
ทะลำย 30,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00133 ลว.15 ธ.ค.64

108 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 91,115.00          91,115.00         91,115.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 91,115 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 91,115 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00134 ลว.15 ธ.ค.64

109 จัดซ้ืออำหำรไก่ จ ำนวน 4 รำยกำร 19,600.00          19,600.00         19,600.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 19,600 บ.
สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 19,600 
บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00135 ลว.15 ธ.ค.64

110 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 28,000.00          28,000.00         28,000.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 28,000 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 28,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00136 ลว.15 ธ.ค.64
111 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 22,100.00          21,790.00         21,790.00    เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 21,790 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 21,790 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00137 ลว.15 ธ.ค.64

112 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 21 รำยกำร 14,997.00          14,052.00         14,052.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 14,052 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 14,052 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00138 ลว.15 ธ.ค.64
113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 30,000.00          30,000.00         30,000.00    เฉพำะเจำะจง อำทเคมีเกษตรยนต์ 30,000 บ. อำทเคมีเกษตรยนต์ 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00139 ลว.16 ธ.ค.64
114 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 24,000.00          24,000.00         24,000.00    เฉพำะเจำะจง อำทเคมีเกษตรยนต์ 24,000 บ. อำทเคมีเกษตรยนต์ 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00140 ลว.16 ธ.ค.64

115 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 65,000.00          63,980.00         63,980.00    เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 24,450 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 39,530 บ.
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 24,450 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 39,530
 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0007 ลว.16 ธ.ค.64

FPO6412-0008 ลว.16 ธ.ค.64

116 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 96,300.00          87,185.00         87,185.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 31,600 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,900 บ./
หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 31,600 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,900
 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0009 ลว.16 ธ.ค.64

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 16,185 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเกษตรกร 13,500 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 16,185 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเกษตรกร 13,500 บ./ FPO6412-0010 ลว.16 ธ.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,000 บ. FPO6412-0011 ลว.16 ธ.ค.64

FPO6412-0012 ลว.16 ธ.ค.64
FPO6412-0013 ลว.16 ธ.ค.64

117 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 16 รำยกำร 10,000.00          9,930.00           9,930.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 9,930.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 9,930.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00169 ลว.17 ธ.ค.64
118 จ้ำงผลิตส่ือวีดีทัศน์ จ ำนวน 1 รำยกำร 35,000.00          35,000.00         35,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 35,000.00 บำท หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 35,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00152 ลว.17 ธ.ค.64
119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,998.00            9,998.00           9,998.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 9,998.00 บำท ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 9,998.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00168 ลว.17 ธ.ค.64
120 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 45,390.00          45,390.00         45,390.00    เฉพำะเจำะจง นำย แชดี ผ่องพินิจศรี 45,390.00 บำท นำย แชดี ผ่องพินิจศรี 45,390.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00166 ลว.17 ธ.ค.64

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
121 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,500.00            1,930.00           1,930.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ เทคโนโลยี จ ำกัด 1,930.00 บำท บริษัท เอ แอนด์ เอ เทคโนโลยี จ ำกัด 1,930.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0019 ลว.16 ธ.ค.64
122 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร 15,000.00          13,680.00         13,680.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,734.00 บ/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,734.00 บ/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00174 ลว.17 ธ.ค.64

ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 3,401.00 บ ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 3,401.00 บ PO6412-00171 ลว.17 ธ.ค.64
/บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 5,545.00 บ /บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 5,545.00 บ PO6412-00170 ลว.17 ธ.ค.64

123 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 7,400.00            5,440.00           5,440.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 5,440 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 5,440 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00153 ลว.16 ธ.ค.64
124 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00            5,830.00           5,830.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,830 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,830 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00154 ลว.16 ธ.ค.64
125 จัดซ้ือกล้ำไม้ผล จ ำนวน 2 รำยกำร 20,500.00          20,500.00         20,500.00    เฉพำะเจำะจง นำยวิวัฒน์  นวลทำ  20,500 บำท นำยวิวัฒน์  นวลทำ  20,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00156 ลว.16 ธ.ค.64

126 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 30,840.00          27,000.00         27,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,800 บำท/หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 22,200 บำท
หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,800 บำท/หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 
22,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00158 ลว.16 ธ.ค.64

PO6412-00161 ลว.16 ธ.ค.64

127 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 34,970.00          34,770.00         34,770.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 34,770 บำท ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 34,770 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00159 ลว.16 ธ.ค.64
128 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 23,000.00          23,000.00         23,000.00    เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 23,000 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 23,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00160 ลว.16 ธ.ค.64

129 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 6,485.00            6,150.00           6,150.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,450 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 2,700 บำทหจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,450 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 2,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00162 ลว.16 ธ.ค.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00163 ลว.16 ธ.ค.64

130 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 197,400.00        197,380.00       197,380.00  เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 111,570 บำท/บจก.เคมีกิจเกษตร 44,450บำท
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 111,570 บำท/บจก.เคมีกิจเกษตร 
44,450บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00164 ลว.17 ธ.ค.64

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 41,360 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 41,360 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00165 ลว.17 ธ.ค.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00167 ลว.17 ธ.ค.64

131 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00            1,800.00           1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



132 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00            3,600.00           3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
133 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00            1,800.00           1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
134 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00            1,800.00           1,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
135 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00            1,800.00           1,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
136 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00            7,000.00           7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
137 จัดซ้ือตะกร้ำหูเหล็กเกรดเอ จ ำนวน 96 ใบ 24,000.00          23,040.00         23,040.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 23,040.00 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 23,040.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00155 ลว 16 ธ.ค. 64
138 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 29,969.00          29,969.00         29,969.00    เฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 29,969.00 บำท หจก.วณิชชำภัณฑ์ 29,969.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00157 ลว 16 ธ.ค. 64
139 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,950.00            4,659.50           4,659.50       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4659.50 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4659.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00179 ลว 17 ธ.ค. 64

140 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 13,000.00          10,993.00         10,993.00    เฉพำะเจำะจง
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 1,440.00 บ/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 
3,595.00 บ

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 1,440.00 บ/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 
3,595.00 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0014 ลว16 ธ.ค. 64

หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 5,958.00 บ หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 5,958.00 บ FPO6412-0015 ลว16 ธ.ค. 64
FPO6412-0016 ลว16 ธ.ค. 64

141 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 59,200.00          56,446.50         56,446.50    เฉพำะเจำะจง
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 11,150.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 
25,932.50 บ.

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 11,150.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 
25,932.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00172 ลว 17 ธ.ค 64

หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 19,364.00 บ. หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 19,364.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00175 ลว 17 ธ.ค 64
PO6412-00177 ลว 17 ธ.ค 64

142 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 19,700.00          19,695.00         19,695.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 13,030.00/หจก.ธปรำณีกำร 4,374.00
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 13,030.00/หจก.ธปรำณีกำร 
4,374.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00180 ลว 17 ธ.ค. 64

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,291.00 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,291.00 บำท PO6412-00181 ลว 17 ธ.ค. 64
143 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00            1,800.00           1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท (1 ธ.ค 64) นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บำท (1 ธ.ค. 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
144 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00            3,600.00           3,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600.บำท (8-9 ธ.ค 64) หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600.บำท (8-9 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
145 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00            5,300.00           5,300.00       เฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300.00 (7-9 ธ.ค. 64) หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300.00 (7-9 ธ.ค. 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

146 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 184,040.00        179,596.00       179,596.00  เฉพำะเจำะจง หจก.จ.67,910.00 บำท/บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 17,100.00 บำท
หจก.จ.67,910.00 บำท/บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 17,100.00
 บำท/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00193 ลว 20 ธ.ค. 64

เฉพำะเจำะจง /บ.แกลสซ่ีแลนด์แลนด์ จ ำกัด 94,586.00 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์แลนด์ จ ำกัด 94,586.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00194 ลว 20 ธ.ค. 64
เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00195 ลว 20 ธ.ค. 64

147 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00            3,600.00           3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท (8-9 ธ.ค 64) นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท (8-9 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
148 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00            5,300.00           5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท (7-9 ธ.ค 64) นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท (7-9 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
149 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00            7,000.00           7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท (13-16 ธ.ค 64) นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท (13-16 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
150 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00            1,800.00           1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท (13-14 ธ.ค 64) นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท (13-14 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
151 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00            5,300.00           5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท (7-9 ธ.ค 64) นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท (7-9 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
152 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00            3,600.00           3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท (8-9 ธ.ค 64) นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท (8-9 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
153 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00            1,800.00           1,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800.บำท (17 ธ.ค 64) หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800.บำท (17 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
154 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00            3,600.00           3,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600.บำท (16-17 ธ.ค 64) หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600.บำท (16-17 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
155 จัดจ้ำงพัฒนำระบบสถำนีระบบสูบน้ ำ 60,000.00          60,000.00         60,000.00    เฉพำะเจำะจง ซีเคอิเล็ค 60,000 บ. ซีเคอิเล็ค 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0021 ลว.20 ธ.ค.64
156 จัดจ้ำงเหมำแรงงำนดูแลแปลง 72,000.00          72,000.00         72,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติพงษ์ โปทำมูล 72,000 บ. นำยเกียรติพงษ์ โปทำมูล 72,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0017 ลว.20 ธ.ค.64

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
157 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3 รำยกำร 198,950.00        198,950.00       198,950.00  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯพบพระ จก. 198,950 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯพบพระ จก. 198,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00203 ลว.20 ธ.ค.64
158 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 6 รำยกำร 451,800.00        451,800.00       451,800.00  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯพบพระ จก. 451,800 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯพบพระ จก. 451,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00204 ลว.20 ธ.ค.64
159 จัดซ้ือน้ ำยำฆ่ำหญ้ำ 1 รำยกำร 2,000.00            1,960.00           1,960.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,960 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00205 ลว.20 ธ.ค.64
160 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 9,975.00            9,920.00           9,920.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 9,920 บำท ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 9,920 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00206 ลว.20 ธ.ค.64
161 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 5 รำยกำร 9,976.00            9,895.00           9,895.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 5,505 บ./ ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 5,505 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00207 ลว.20 ธ.ค.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,390 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,390 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00208 ลว.20 ธ.ค.64
162 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 23,680.00          23,320.00         23,320.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,820 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,820 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00209 ลว.20 ธ.ค.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,000 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00210 ลว.20 ธ.ค.64
บ.ฮอทิโกร จก. 11,500 บ. บ.ฮอทิโกร จก. 11,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00211 ลว.20 ธ.ค.64

163 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 88,320.00          21,056.00         21,056.00    เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 21,056 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 21,056 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00188 ลว.17 ธ.ค.64
164 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 88,320.00          7,628.00           7,628.00       เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,628 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,628 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00190 ลว.17 ธ.ค.64
165 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 88,320.00          14,000.00         14,000.00    เฉพำะเจำะจง บ.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 14,000 บ. บ.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 14,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00191 ลว.17 ธ.ค.64
166 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 88,320.00          35,524.00         35,524.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 35,524 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 35,524 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00192 ลว.17 ธ.ค.64
167 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 88,320.00          7,600.00           7,600.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 7,600 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 7,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00186 ลว.17 ธ.ค.64



168 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00          12,000.00         12,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยแชดี ผ่องพินิจศรี 12,000 บ. นำยแชดี ผ่องพินิจศรี 12,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00176 ลว.17 ธ.ค.64

169
จัดจ้ำงเหมำดูแลแปลงทดสอบ จ ำนวน 1 
รำยกำร 5,000.00            5,000.00           5,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร ดูแฮ 5,000 บ. นำยเกรียงไกร ดูแฮ 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00178 ลว.17 ธ.ค.64

170 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 24,000.00          24,000.00         24,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวกฤติกำ งำมงอนคีรี 24,000 บ. นำงสำวกฤติกำ งำมงอนคีรี 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00176 ลว.17 ธ.ค.64

171
จ้ำงเหมำบริกำรจัดส่ือวีดีทัศน์ จ ำนวน 1 
รำยกำร 120,000.00        120,000.00       120,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยฎำกร เสนำคุณ 120,000 บ. นำยฎำกร เสนำคุณ 120,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00184 ลว.17 ธ.ค.64

172 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 30,015.00          30,015.00         30,015.00    เฉพำะเจำะจง บ.เชียงดำววัสดุก่อสร้ำง 30,015 บ. บ.เชียงดำววัสดุก่อสร้ำง 30,015 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0024 ลว.22 ธ.ค.64

173 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 11,232.00          11,232.00         11,232.00    เฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 11,232 บ. บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 11,232 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0029 ลว.22 ธ.ค.64
174 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 3 รำยกำร 20,820.00          20,820.00         20,820.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอมก๋อยกำรเกษตร โดยนำยชำลี เสริมมติวงศ์ 20,820 บ. ร้ำนอมก๋อยกำรเกษตร โดยนำยชำลี เสริมมติวงศ์ 20,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00233 ลว.22 ธ.ค.64
175 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 6 รำยกำร 12,500.00          12,440.00         12,440.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,925 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 4,515 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,925 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 4,515 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00261 ลว.22 ธ.ค.64

PO6412-00264 ลว.22 ธ.ค.64
176 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,700.00            9,625.00           9,625.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,725 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,900 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,725 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00267 ลว.22 ธ.ค.64

PO6412-00268 ลว.22 ธ.ค.64
177 จัดจ้ำงท ำส่ือนิทรรศกำรและจัดกิจกรรม 24,331.80          24,331.80         24,331.80    เฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 24,331.80 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 24,331.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00232 ลว.20 ธ.ค.64
178 จัดจ้ำงเหมำทดสอบป่ันเส้นด้ำยผสมกัญชง 10,700.00          10,700.00         10,700.00    เฉพำะเจำะจง บ.เอรำวัญส่ิงทอ จก. 10,700 บ. บ.เอรำวัญส่ิงทอ จก. 10,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00213 ลว.21 ธ.ค.64
179 จัดจ้ำงพัฒนำสถำนีตรวจวัดอุณหภูมิ 130,000.00        130,000.00       130,000.00  เฉพำะเจำะจง บ.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควำมรู้ จก. 130,000 บ. บ.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควำมรู้ จก. 130,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0022 ลว.22 ธ.ค.64
180 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,150.00          15,030.00         15,030.00    เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 15,030 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 15,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00241 ลว.22 ธ.ค.64
181 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,900.00          19,900.00         19,900.00    เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,900 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00243 ลว.22 ธ.ค.64
182 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,900.00            1,080.00           1,080.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 1,080 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 1,080 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00252 ลว.22 ธ.ค.64
183 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00          10,000.00         10,000.00    เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00254 ลว.22 ธ.ค.64
184 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 9,165.00            6,841.00           6,841.00       เฉพำะเจำะจง บ.เพ่ือนเกษตรกร จก. 6,841 บ. บ.เพ่ือนเกษตรกร จก. 6,841 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00260 ลว.22 ธ.ค.64
185 จัดจ้ำงยกระดับเว็บไซต์ 100,000.00        100,000.00       100,000.00  เฉพำะเจำะจง น.ส.จันทรวรรณ ตระกุลผิว 100,000 บ. น.ส.จันทรวรรณ ตระกุลผิว 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00271 ลว.22 ธ.ค.64
186 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 27,000.00          26,890.00         26,890.00    เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 19,020 บ./ บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 19,020 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00319 ลว.22 ธ.ค.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,260 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,260 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00320 ลว.22 ธ.ค.64
หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,848 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,848 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00321 ลว.22 ธ.ค.64
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,762 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,762 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00322 ลว.22 ธ.ค.64

187 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 26,300.00          25,812.00         25,812.00    เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,100 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,100 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00323 ลว.22 ธ.ค.64
หจก.ศิริวงศ์พำนิช 6,460 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 6,460 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00324 ลว.22 ธ.ค.64
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,252 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,252 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00325 ลว.22 ธ.ค.64

188 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 10,000.00          9,270.00           9,270.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 8,670 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 8,670 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00326 ลว.22 ธ.ค.64
หจก.นอร์ทเหอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 600 บ. หจก.นอร์ทเหอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 600 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00327 ลว.22 ธ.ค.64

189 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 21 รำยกำร 19,988.00          17,945.00         17,945.00    เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 10,675 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 10,675 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00328 ลว.22 ธ.ค.64
หจก.นอร์ทเหอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 7,270 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 7,270 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00329 ลว.22 ธ.ค.64 

190 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 37 รำยกำร 29,997.00          28,390.00         28,390.00    เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 11,174 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 11,174 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0030 ลว.22 ธ.ค.64
หจก.นอร์ทเหอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 17,216 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 17,216 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0031 ลว.22 ธ.ค.64

191 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 7,970.00            6,540.00           6,540.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,768 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,768 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0033 ลว.22 ธ.ค.64
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,772 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,772 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0034 ลว.22 ธ.ค.64

192 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00            5,300.00           5,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน 5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
193 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 5,900.00            5,364.00           5,364.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,564 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,564 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0028 ลว.22 ธ.ค.64

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,800 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0027 ลว.22 ธ.ค.65

194 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 3 รำยกำร 17,050.00          17,050.00         17,050.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 17,050
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่
ทะลำย 17,051 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00214 ลว.22 ธ.ค.64

195 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,800.00          14,800.00         14,800.00    เฉพำะเจำะจง
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก้ื
ดช้ำง 14,800 บำท

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก้ืดช้ำง 
14,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00215 ลว.22 ธ.ค.64

196 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 2 รำยกำร 69,000.00          68,400.00         68,400.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 68,400 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 68,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00216 ลว.22 ธ.ค.64
197 จัดซ้ือยำงรถยนต์ 4 เส้น 24,000.00          24,000.00         24,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน 24,000 บำท หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน 24,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00219 ลว.22 ธ.ค.64



198 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 60,000.00          60,000.00         60,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ค ำหวันก่อสร้ำง 60,000 บำท หจก.ค ำหวันก่อสร้ำง 60,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00224 ลว.22 ธ.ค.64
199 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 9 รำยกำร 7,020.00            7,020.00           7,020.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 7,020 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 7,020 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00226 ลว.22 ธ.ค.64
200 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 60,000.00          60,000.00         60,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 60,000.00 บำท ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 60,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00228 ลว.22 ธ.ค.64
201 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 99,950.00          99,707.00         99,707.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5,420บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5,420บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00234 ลว.22 ธ.ค.64

หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 44,887 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 44,887 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00235 ลว.22 ธ.ค.64
บจก.ข่ำนต้ำ 9,000 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 9,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00236 ลว.22 ธ.ค.64
บจก.ฮอทิโกร 40,400 บำท บำท บจก.ฮอทิโกร 40,400 บำท บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00237 ลว.22 ธ.ค.64

202
จัดซ้ือยำป้องกันโรคและแมลง จ ำนวน 7 
รำยกำร 17,395.00          17,125.00         17,125.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,975 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,975 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00238 ลว.22 ธ.ค.64

เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 7,150 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 7,150 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00239 ลว.22 ธ.ค.64
203 จัดซ้ือวัสด ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 13,149.00          10,558.00         10,558.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,558 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,558 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00242 ลว.22 ธ.ค.64

เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,000 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00242 ลว.22 ธ.ค.64
204 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00            3,600.00           3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
205 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 10,690.00                     9,910.00        9,910.00 เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 9,910.00 บำท บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 9,910.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-0021 ลว 22 ธ.ค. 64
206 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,550.00                       7,560.00        7,560.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,560.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,560.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00251 ลว 22 ธ.ค. 64
207 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 4,880.00                       4,880.00        4,880.00 เฉพำะเจำะจง นำยดุสิต สำยใจดี 4,880.00 บำท นำยดุสิต สำยใจดี 4,880.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00301 ลว 22 ธ.ค. 64
208 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 5,040.00                       5,040.00        5,040.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,040.00 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,040.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00287 ลว 22 ธ.ค. 64
209 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 25,000.00                   25,000.00     25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพรพันธ์ไม้ โดยทรงพร ประสำรยำ 25,000.00 บำท ร้ำนทรงพรพันธ์ไม้ โดยทรงพร ประสำรยำ 25,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00290 ลว 22 ธ.ค. 64
210 มูลนิธิโครงกำรหลวง จ ำนวน 5 รำยกำร 95,000.00                   95,000.00     95,000.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 95,000.00 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 95,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0029 ลว 22 ธ.ค. 64
211 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,010.00                       5,010.00        5,010.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จันทร์เพ็ญ หม่ืนค ำ 5,010.00 บำท น.ส.จันทร์เพ็ญ หม่ืนค ำ 5,010.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00311 ลว 22 ธ.ค. 64
212 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 8,000.00                       8,000.00        8,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 8,000.00 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 8,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00308 ลว 22 ธ.ค. 64
213 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 74,945.00                   74,945.00     74,945.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ค ำหวันก่อสร้ำง 74,945.00 บ. หจก.ค ำหวันก่อสร้ำง 74,945.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00306 ลว 22 ธ.ค. 64

214 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  26 รำยกำร 17,000.00                   16,263.00     16,263.00 เฉพำะเจำะจง
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 10,608.00 บ ร้ำนกฤษณำพำนิช 
5,655.00 บ.

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 10,608.00 บ ร้ำนกฤษณำพำนิช 
5,655.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00298 ลว 22 ธ.ค. 64

PO6412-00297 ลว 22 ธ.ค. 64

215 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 14,890.00                   13,948.00     13,948.00 เฉพำะเจำะจง
บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน 6,200.00 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
7,748.00

บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน 6,200.00 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
7,748.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00276 ลว 22 ธ.ค. 64

PO6412-00263 ลว 22 ธ.ค. 64

216 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 53,800.00                   53,712.00     53,712.00 เฉพำะเจำะจง
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 51,500.00 บ. หจก.ธ.ปรำณี
กำรเกษตร 2,212.00 บ.

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 51,500.00 บ. หจก.ธ.ปรำณี
กำรเกษตร 2,212.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00277 ลว 22 ธ.ค. 64

PO6412-00281 ลว 22 ธ.ค. 64

217 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 14,600.00                   10,845.00     10,845.00 เฉพำะเจำะจง
บจก.เคมีกิจกำรเกษตร 10,845.00 บ./หจก.ธ.ปำรณีกำรกษตร
 1,580.00 บ บจก.เคมีกิจกำรเกษตร 10,845.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00244 ลว 22 ธ.ค. 64

PO6412-00248 ลว 22 ธ.ค. 64

218 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 10,000.00                     9,932.00        9,932.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,082.00 บ. บจก.เอแอนด์เอ นีโอ 
1,850.00 บ.

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,082.00 บ. บจก.เอแอนด์เอ นีโอ 
1,850.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00310 ลว 22 ธ.ค. 64

PO6412-00310 ลว 22 ธ.ค. 64
219 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 16,600.00                   15,040.00     15,040.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 15,040.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 15,040.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0023 ลว 22 ธ.ค. 64

220 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 5,000.00                       5,000.00        5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 5,000.00 บ. ร้ำนเชียงฮง 5,000.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0024 ลว 20 ธ.ค. 64
221 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,800.00                       6,700.00        6,700.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 2,100.บ.บจก.ฮอทิโกร 4,600.00 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 2,100.บ.บจก.ฮอทิโกร 4,600.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00250 ลว 22 ธ.ค. 64
222 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 70,000.00                   13,400.00     13,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 13,400 บ. บ.ฮอทิโกร 13,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00225 ลว.22 ธ.ค.64

223 จัดจ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 98,761.00                   98,761.00     98,761.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00217 ลว.22 ธ.ค.64
224 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 41,180.00                   41,180.00     41,180.00 เฉพำะเจำะจง หจก.มิตรอำรีย์ 2530 41,180 บ. หจก.มิตรอำรีย์ 2530 41,180 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0025 ลว.22 ธ.ค.64
225 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 27,000.00                   16,200.00     16,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 16,200 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 16,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00278 ลว.22 ธ.ค.64
226 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00                   12,000.00     12,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 12,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 12,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-002178 ลว.22 ธค 64
227 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 39,500.00                   39,200.00     39,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 39,200 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 39,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0028 ลว.22 ธค.64
228 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 30,410.00                        980.00          980.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 980 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00222 ลว.22 ธค.64
229 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 70,000.00                     1,320.00        1,320.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 1,320  บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 1,320  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00230 ลว.22 ธค.64

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



230 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 13,900.00                     4,710.00        4,710.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 4,710 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 4,710 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00292 ลว.22 ธค.64
231 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 70,900.00                     6,500.00        6,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 6,500 บ. ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 6,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00284 ลว.22 ธค.64
232 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 70,000.00                     3,000.00        3,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 3,000 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 3,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00223 ลว.22 ธค. 64
233 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 27,000.00                   10,800.00     10,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 10,800 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00280 ลว.22 ธค.64
234 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 70,900.00                   63,500.00     63,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 63,500 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 63,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00283 ลว.22 ธค.64
235 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 13,900.00                     5,084.00        5,084.00 เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,084 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,084 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00288 ลว.22 ธค.64
236 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 30,410.00                   15,530.00     15,530.00 เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 15,530 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 15,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00220 ลว.22 ธค.64
237 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 70,000.00                   43,870.40     43,870.40 เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 43,870.40 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 43,870.40 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00227 ลว.22 ธค.64
238 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 70,000.00                     8,402.00        8,402.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,402 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,402 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00229 ลว.22 ธค.64
239 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 1 คัน 4,960.00                       4,960.00        4,960.00 เฉพำะเจำะจง วิฑูรย์กำรช่ำง 4,960 บ. วิฑูรย์กำรช่ำง 4,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00273 ลว.22 ธค.64
240 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00            5,300.00           5,300.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,830.บำท (15-17 ธ.ค 64) หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,830.บำท (15-17 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
241 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00            3,600.00           3,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600.บำท (14-15 ธ.ค 64) หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600.บำท (14-15 ธ.ค 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
242 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  25 รำยกำร 50,000.00                   49,945.00     49,945.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุล จ ำนวน 8 รำยกำร 13,420 บ./บจก.ข่ำนต้ำ บจก.ล้ิมศักดำกุล จ ำนวน 8 รำยกำร 13,420 บ./บจก.ข่ำนต้ำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00075 ลว. 13 ธ.ค.64

4 รำยกำร 7,920 บ./บจก.เคมีกิจ จ ำนวน 13 รำยกำร 28,605 บ.
4 รำยกำร 7,920 บ./บจก.เคมีกิจ จ ำนวน 13 รำยกำร 28,605 
บ. PO6412-00076 ลว. 13 ธ.ค.64

PO6412-00077 ลว. 13 ธ.ค.64
243 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 30,800.00                   29,178.00     29,178.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,920 บ./. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,920 บ./. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0001 ลว. 3 ธ.ค.64

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,458 บ./มูลนิธิโครงกำรหลวง
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,458 บ./มูลนิธิโครงกำร
หลวง APO6412-0002 ลว. 3 ธ.ค.64

จ ำนวน 2 รำยกำร 22,800. บ. จ ำนวน 2 รำยกำร 22,800. บ. APO6412-0003 ลว. 3 ธ.ค.64
244 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,900.00                       9,810.00        9,810.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,810 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,810 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00211 ลว. 29 พ.ย.64
245 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 18,200.00                   18,065.00     18,065.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0012 ลว. 13 ธ.ค.64

บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,865 บ. บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,865 บ. APO6412-0013 ลว. 13 ธ.ค.64
246 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 43,700.00                   43,700.00     43,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยแชดี ผ่องพินิจศรี เป็นเงิน 43,700 บ. นำยแชดี ผ่องพินิจศรี เป็นเงิน 43,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00081 ลว. 13 ธ.ค.64

247 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 14,730.00                   14,730.00     14,730.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิต สุริยบุปผำ เป็นเงิน 14,730
 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิต สุริยบุปผำ เป็นเงิน 14,730 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00078 ลว. 13 ธ.ค.64

248 จัดซ้ือต้นกล้ำกล้วยน้ ำว้ำ จ ำนวน 600 ต้น 18,000.00                   18,000.00     18,000.00 เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกล่มผ็ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทลำย
วิสำหกิจชุมชนกล่มผ็ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่
ทลำย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00079 ลว. 13 ธ.ค.64

18,000 บ. 18,000 บ.

249 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุกำแฟอรำบิก้ำ จ ำนวน 40 กก. 20,000.00                   20,000.00     20,000.00 เฉพำะเจำะจง
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/ 20,000
 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/ 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00080 ลว. 13 ธ.ค.64

250 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุฟักทอง ฮำวำนำ 57,000.00                   57,000.00     57,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮอทิ โกร จ ำกัด /57,000 บ. บริษัท ฮอทิ โกร จ ำกัด /57,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00082 ลว. 13 ธ.ค.64

251 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศษสตร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 13,920.00                   13,890.00     13,890.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำน จ ำนวน6 รำยกำร/9,700 บ.
ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำน จ ำนวน6 รำยกำร/
9,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0036 ลว. 24 ธ.ค.64

บจก.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำนวน 1 รำยกำร /3,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น บจก.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำนวน 1 รำยกำร /3,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น FPO6412-0037 ลว. 24 ธ.ค.64
เคมิเคิล จ ำนวน 1 รำยกำร /1,190 บ. เคมิเคิล จ ำนวน 1 รำยกำร /1,190 บ. FPO6412-0038 ลว. 24 ธ.ค.64

252 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 10,000.00                     8,894.00        8,894.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 6รำยกำร/4,704 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 6รำยกำร/4,704 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00331 ลว. 24 ธ.ค.64

บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำนวน 2 รำยกำร / 4,050 บ. บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำนวน 2 รำยกำร / 4,050 บ. PO6412-00332 ลว. 24 ธ.ค.64
หจก.ศิริวงค์พำนิช จ ำนวน 1 รำยกำร / 140 บ. หจก.ศิริวงค์พำนิช จ ำนวน 1 รำยกำร / 140 บ. PO6412-00333 ลว. 24 ธ.ค.64

253
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หลังเก็บเก่ียว จ ำนวน 5 
รำยกำร 4,150.00                       3,920.00        3,920.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 1 รำยกำร/350บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 1 รำยกำร/350บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00312 ลว.22 ธ.ค.64

ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน/380 บ. ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน/380 บ. PO6412-00313  ลว.22 ธ.ค.64
ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 3,190 บ. ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 3,190 บ. PO6412-00314  ลว.22 ธ.ค.64

254 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 5,000.00                       3,718.00        3,718.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 6 รำยกำร/3,718 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 6 รำยกำร/3,718 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00307 ลว. 22 ธ.ค.64

255 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 21,950.00                   13,054.00     13,054.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 5 รำยกำร/ 7,769 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 5 รำยกำร/ 7,769 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0030 ลว. 22 ธ.ค.64
ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน 2 รำยกำร / 670 บ. ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน 2 รำยกำร / 670 บ. FPO6412-0031 ลว. 22 ธ.ค.64
ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน 5 รำยกำร /4,615 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน 5 รำยกำร /4,615 บ. FPO6412-0032 ลว. 22 ธ.ค.64

256 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 35,350.00                   35,345.00     35,345.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร/22,485 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร/22,485 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00299 ลว. 22 ธ.ค.64



หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร /12,860 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร /12,860 บ. PO6412-00300 ลว. 22 ธ.ค.64
257 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 10,150.00                     9,070.00        9,070.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/4,270 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/4,270 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00315 ลว. 22 ธ.ค.64

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร /1,200 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร /1,200 บ. PO6412-00316 ลว. 22 ธ.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600 บ. PO6412-00317 ลว. 22 ธ.ค.64

258 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 59,900.00                   56,530.00     56,530.00 เฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร จ ำนวน 2 รำยกำร/35,990 บ. บจก.วิสและบุตร จ ำนวน 2 รำยกำร/35,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00262 ลว. 22 ธ.ค.64

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร/ 20,540 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร/ 20,540 บ. PO6412-00265 ลว. 22 ธ.ค.65

259 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00                       4,765.00        4,765.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ / 4,765 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ / 4,765 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00296 ลว. 22 ธ.ค.64

260 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 29,636.00                   28,070.00     28,070.00 เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร /28,070 บ.บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร /28,070 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00305 ลว. 22 ธ.ค.64
261 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 24,950.00                   24,705.00     24,705.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/9,345 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/9,345 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00285 ลว. 22 ธ.ค.64

บจก.เคมีกิจกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร /15,360 บ. บจก.เคมีกิจกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร /15,360 บ. PO6412-00289 ลว. 22 ธ.ค.65
262 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,000.00                   14,885.00     14,885.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/6,725 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/6,725 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00269 ลว. 22 ธ.ค.64

หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 1 รำยกำร /8,160 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 1 รำยกำร /8,160 บ. PO6412-00270  ลว. 22 ธ.ค.64
263 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน  6 รำยกำร 45,300.00                   45,300.00     45,300.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง จ ำนวน 6 รำยกำร/45,300 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง จ ำนวน 6 รำยกำร/45,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00282 ลว. 22 ธ.ค.64

264 จัดซ้ือผ้ำกัญชง จ ำนวน 10 ผืน 10,000.00                   10,000.00     10,000.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง พบพระ จ ำกัด /10,000 บ.
สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง พบพระ จ ำกัด /10,000
 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00258 ลว. 22 ธ.ค.64

265 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,870.00                   15,870.00     15,870.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ โดยนำยบุญธรรม โพธ์ิอ่อง/15,870 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ โดยนำยบุญธรรม โพธ์ิอ่อง/15,870 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00274 ลว. 22 ธ.ค.64

266 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 22,000.00                   22,000.00     22,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเรืองกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/22,000 บ.ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเรืองกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/22,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00294 ลว. 22 ธ.ค.64
267 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 29,680.00                   29,680.00     29,680.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำร/29,680 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำร/29,680 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0027 ลว. 22 ธ.ค.64

268 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4WD 1 คัน 3 วัน 5,300.00                       5,300.00        5,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ /5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ /5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ใบส่งของเล่มท่ี 13 เลขท่ี 09 ลว.7 

ธ.ค.64

269 จ้ำงเหมำรถตู้  1 คัน 3 วัน 5,400.00                       5,400.00        5,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ /5,400 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ /5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ใบส่งของเล่มท่ี 13 เลขท่ี 08 ลว. 7 

ธ.ค.64

270 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4WD 1 คัน 2 วัน 3,600.00                       3,600.00        3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ใบส่งของเล่มท่ี 13 เลขท่ี 01 ลว. 2 

ธ.ค.64

271 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4WD 1 คัน 3 วัน 5,300.00                       5,300.00        5,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ /5,300  บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ /5,300  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ใบส่งของเล่มท่ี 12 เลขท่ี 49 ลว. 1 

ธ.ค.64

272 จ้ำงเหมำรถตู้  1 คัน 3 วัน 5,400.00                       5,400.00        5,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ /5,400 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ /5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ใบส่งของเล่มท่ี 13 เลขท่ี 03 ลว. 2 

ธ.ค.64

273 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4WD 1 คัน 1 วัน 1,800.00                       1,800.00        1,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ใบส่งของเล่มท่ี 13 เลขท่ี 35 ลว.17 

ธ.ค.64

274 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4WD 1 คัน 1 วัน 1,800.00                       1,800.00        1,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ใบส่งของเล่มท่ี 13 เลขท่ี 22 ลว.14 

ธ.ค.64

275 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4WD 1 คัน 1 วัน 1,800.00                       1,800.00        1,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ใบส่งของเล่มท่ี 13 เลขท่ี 16 ลว.13 

ธ.ค.64

276 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4WD 1 คัน 6 วัน 10,400.00                   10,400.00     10,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ /10,400 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ /10,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ใบส่งของเล่มท่ี 13 เลขท่ี 20 ลว.13 

ธ.ค.64
277 จ้ำงเหมำจัดกิจกรรม FAM TRIP 7,500.00                       7,500.00        7,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.เรวดี ฝ้ันพรม 7,500 บ. น.ส.เรวดี ฝ้ันพรม 7,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00347 ลว.22 ธ.ค.64
278 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 28,200.00                   28,200.00     28,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอมก๋อยกำรเกษตร 28,200.00 บำท ร้ำนอมก๋อยกำรเกษตร 28,200.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00221 ลว.22 ธค 64
279 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 28,000.00                   28,000.00     28,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 28,000.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 28,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0018 ลว.22 ธค 64
280 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 14,600.00                   14,600.00     14,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 14,600.00 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 14,600.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0019 ลว.22 ธค 64
281 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 11,600.00                   11,600.00     11,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 11,600.00 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 11,600.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0020 ลว.22 ธค 64
282 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 15 รำยกำร 191,840.00               189,840.00   189,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 189,840.00 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 189,840.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0023 ลว.22 ธค 64
283 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 12,675.00                   11,729.00     11,729.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,744.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,744.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0025 ลว.22 ธค 64

/หกจ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 7,985.00 บำท /หกจ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 7,985.00 บำท FPO6412-0026 ลว.22 ธค 64
284 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,500.00                       1,900.00        1,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1,900.00 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1,900.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00245 ลว.22 ธค 64
285 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 79,590.00                   75,830.00     75,830.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 75,830.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 75,830.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00291 ลว.22 ธค 64
286 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 22,000.00                   22,000.00     22,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ค ำหวันก่อสร้ำง 22,000.00 บำท หจก.ค ำหวันก่อสร้ำง 22,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00279 ลว.22 ธค 64
287 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,400.00                       1,400.00        1,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1,400.00 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1,400.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00286 ลว.22 ธค 64



288 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 7,740.00                       7,740.00        7,740.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จ ำกัด 7,740.00 บำท บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จ ำกัด 7,740.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0026 ลว.22 ธค 64
289 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 96,200.00         88,900.00             88,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ำกัด 37,500.00 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ำกัด 37,500.00 บำท/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0044 ลว.28 ธค 64

เฉพำะเจำะจง /หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 51,400.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 51,400.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0043 ลว.28 ธค 64
290 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 29,990.00                   29,920.00     29,920.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ำกัด 7,530.00 บำท/ บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ำกัด 7,530.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00351 ลว.28 ธค 64

เฉพำะเจำะจง บ.ล้ืมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,390.00 บำท /บ.ล้ืมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,390.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00352 ลว.28 ธค 64
291 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 39,800.00                   39,800.00     39,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 39,800.00 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 39,800.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00348 ลว.28 ธค 64
292 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 120,000.00        120,000.00       120,000.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเรืองกำรเกษตร 120,000 บ. ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเรืองกำรเกษตร 120,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00354 ลว. 28 ธ.ค.64
293 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 40,000.00                   31,770.00     31,770.00 เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 31,770 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 31,770 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00355 ลว. 28 ธ.ค.64
294 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 29,980.00                   22,805.00     22,805.00 เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,125 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,125 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00356 ลว. 28 ธ.ค.64

บ.ข่ำนต้ำ จก. 7,000 บ./ บ.ข่ำนต้ำ จก. 7,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00357 ลว. 28 ธ.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,400 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,400 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00358 ลว. 28 ธ.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,280 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,280 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00359 ลว. 28 ธ.ค.64

295 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 24,130.00                   21,800.00     21,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,800 บ./ หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00360 ลว. 28 ธ.ค.64

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลนิธิโครงกำรหลวง 2,830 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 2,830 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00361 ลว. 28 ธ.ค.64
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,970 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,970 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00362 ลว. 28 ธ.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00363 ลว. 28 ธ.ค.64

296 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 18,900.00                   18,530.00     18,530.00 เฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 18,530 บ. บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 18,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0048 ลว. 28 ธ.ค.64
297 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 30,000.00                   30,000.00     30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ จ ำนวน 6 รำยกำร/28,700 บำท ร้ำนปำริชำติ จ ำนวน 6 รำยกำร/28,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00371 ลว. 29 ธ.ค.64

หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จ ำนวน 1 รำยกำร/ 1,300 บำท
หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จ ำนวน 1 รำยกำร/ 
1,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00372 ลว. 29 ธ.ค.64

298 จัดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,940.00                   14,807.00     14,807.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 1 รำยกำร/14,807 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 1 รำยกำร/14,807 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00373ลว. 29 ธ.ค.64
299 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 9,850.00                       8,035.00        8,035.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร/8,035 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร/8,035 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00372 ลว. 29 ธ.ค.64
300 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 94,000.00                   93,680.00     93,680.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เคมีกิจกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร / 57,680 บำท บจก.เคมีกิจกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร / 57,680 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0051 ลว.29 ธค 64

บจก.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ำนวน 1รำยกำร/36,000 บำท บจก.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ำนวน 1รำยกำร/36,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0052 ลว.29 ธค 64

301
จัดจ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลง
ของเกษตรกร 134,927.00        134,927.00       134,927.00  เฉพำะเจำะจง หจก. ออนแทรคเซอร์เวย์  134,927 บำท หจก. ออนแทรคเซอร์เวย์  134,927 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00370 ลว. 29 ธ.ค.64

302 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00            5,300.00           5,300.00       เฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300.00 (20-22 ธ.ค. 64) หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300.00 (20-22 ธ.ค. 64) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
303 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 19,940.00                   19,940.00     19,940.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,940 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00377 ลว. 29 ธ.ค.64
304 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 10,950.00                   10,510.00     10,510.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 10,510 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 10,510 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00378 ลว. 29ธ.ค.64
305 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 15,950.00                   13,860.00     13,860.00 เฉพำะเจำะจง บจก. เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 13,860 บ. บจก. เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 13,860 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00379 ลว. 29 ธ.ค.64

306 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 40,000.00                   39,970.00     39,970.00 เฉพำะเจำะจง
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 13,380
 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 13,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00334 ลว. 28 ธ.ค.64
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,160 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,160 บ. PO6412-00335 ลว. 28 ธ.ค.64
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,450 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,450 บ. PO6412-00336 ลว. 28 ธ.ค.64
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,980 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,980 บ. PO6412-00337 ลว. 28 ธ.ค.64
บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 14,000 บ. บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 14,000 บ. PO6412-00338 ลว. 28 ธ.ค.64

307 จัดซ้ือถุงห่อผลไม้ จ ำนวน 4 รำยกำร 236,000.00               233,950.00   233,950.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 108,000 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 108,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00253 ลว. 22 ธ.ค.64

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 96,950 บ.บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 96,950 บ. PO6412-00255 ลว. 22 ธ.ค.64
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 29,000 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 29,000 บ. PO6412-00257 ลว. 22 ธ.ค.64

308 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,830.00                   15,830.00     15,830.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิตร สุริยบุปผำ เป็นเงิน 15,830 บ.
ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิตร สุริยบุปผำ เป็นเงิน 15,830 
บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00364 ลว. 28 ธ.ค.64

309 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 28,400.00                   28,400.00     28,400.00 เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทลำย /28,400 บ.
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่
ทลำย /28,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00346 ลว. 27 ธ.ค.64

310 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 6,108.00                       5,404.00        5,404.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน  9 รำยกำร เป็นเงิน 2,928 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน  9 รำยกำร เป็นเงิน 2,928 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00339 ลว. 27 ธ.ค.64
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 2,476 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 2,476 บ. PO6412-00340 ลว. 27 ธ.ค.64

311 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 110,000.00        110,000.00       110,000.00  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด เป็นเงิน 110,000 บ.
สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด เป็นเงิน 
110,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00295 ลว. 22 ธ.ค.64



312 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 81,860.00                   47,795.00     47,795.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 23,870 บำท
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 23,870 
บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0037 ลว. 29 ธ.ค.64

บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 16,320 บำท บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 16,320 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0038 ลว. 29 ธ.ค.64
บจก.แกลสซ่ีแกลน์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 7,605 บำท บจก.แกลสซ่ีแกลน์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 7,605 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0039 ลว. 29 ธ.ค.64

313 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 7,276.00            7,276.00           7,276.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 7,276 บำท บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 7,276 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00380 ลว. 29 ธ.ค.64

314 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 1,200.00                          960.00          960.00 เฉพำะเจำะจง
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 960 
บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 960 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00381 ลว. 29 ธ.ค.64

315 จักซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 25 รำยกำร 60,990.00                   52,560.00     52,560.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/เป็นเงิน 2,040 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/เป็นเงิน 2,040 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00382 ลว. 29 ธ.ค.64
เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกร์ว จ ำนวน 1 รำยกำร/เป็นเงิน 11,550 บำท บจก.แฮนด์โกร์ว จ ำนวน 1 รำยกำร/เป็นเงิน 11,550 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00383 ลว. 29 ธ.ค.64
เฉพำะเจำะจง บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 2 รำยกำร/เป็นเงิน 13,500 บำท บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 2 รำยกำร/เป็นเงิน 13,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00384 ลว. 29 ธ.ค.64
เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 10 รำยกำร/เป็นเงิน 10,910 บำท บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 10 รำยกำร/เป็นเงิน 10,910 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00385 ลว. 29 ธ.ค.64

เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร/เป็นเงิน 8,460 บำท
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร/เป็นเงิน 8,460 
บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00386 ลว. 29 ธ.ค.64

เฉพำะเจำะจง บจก.เพ่ือนเกษตรกร จ ำนวน 4 รำยกำร/เป็นเงิน 6,100 บำท บจก.เพ่ือนเกษตรกร จ ำนวน 4 รำยกำร/เป็นเงิน 6,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00387 ลว. 29 ธ.ค.64
316 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองป๊ัมลม 1 รำยกำร 6,790.00                       6,790.00        6,790.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่สินเสรี เป็นเงิน 6,790 บำท หจก.เชียงใหม่สินเสรี เป็นเงิน 6,790 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00141 ลว.16 ธค.64
317 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00                     8,000.00        8,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 8,000 บำท. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 8,000 บำท. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00142 ลว. 16 ธค.64
318 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00                     7,500.00        7,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 7,500 บำท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 7,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00143 ลว. 16 ธค.64
319 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 37,500.00                   24,000.00     24,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 24,000 บำท. หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 24,000 บำท. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00144 ลว. 16 ธค.64
320 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 16,000.00                   15,500.00     15,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน  15,500 บำท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน  15,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00145 ลว. 16 ธค.64
321 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 12,500.00                     8,000.00        8,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 8,000 บำท หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 8,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00146 ลว. 16 ธค.64

322 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 40,000.00                   39,800.00     39,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 39,800 บำท หจก.พอช.คอม 39,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00147 ลว.16 ธค.64
323 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 33,600.00                   24,000.00     24,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 24,000 บำท. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 24,000 บำท. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00148 ลว. 16 ธค.64
324 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00                       5,380.00        5,380.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 5,380 บำท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 5,380 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00149 ลว.16 ธค.64
325 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00                   15,600.00     15,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 15,600 บำท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เป็นเงิน 15,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00151 ลว. 16 ธค.64

326 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 60,000.00                   59,980.00     59,980.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 59,980 บำท บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 59,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00183 ลว. 17 ธค.64

327 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00                   11,000.00     11,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 11,000 บำท บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 11,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00185 ลว. 17 ธค.64

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
328 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 1 คัน 4,860.00                       4,860.00        4,860.00 เฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี เป็นเงิน 4,860 บำท นำยดุสิต  สำยใจดี เป็นเงิน 4,860 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00187 ลว. 17 ธค.64

329 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ขค 9401 ชม. จ ำนวน 1 คัน 10,613.87                   10,613.87     10,613.87 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 10,613.87 บำท บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 10,613.87 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00189 ลว. 17 ธค.64

330
จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ จพจ 818 ชม. 
จ ำนวน 1 คัน 5,070.00                       5,070.00        5,070.00 เฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี เป็นเงิน 5,070 บำท นำยดุสิต สำยใจดี เป็นเงิน 5,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00341 ลว. 27 ธค.64

331
จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ จพจ 817 ชม. 
จ ำนวน 1 คัน 5,070.00                       5,070.00        5,070.00 เฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี เป็นเงิน 5,070 บำท นำยดุสิต สำยใจดี เป็นเงิน 5,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00342 ลว. 27 ธค.64

332
จ้ำงซ่อมเคร่ืองลอกเปลือกกัญชง จ ำนวน 1 
รำยกำร 9,000.00                       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทวีศักด์ิ  มหำวรรณ์ เป็นเงิน 9,000 บำท. นำยทวีศักด์ิ  มหำวรรณ์ เป็นเงิน 9,000 บำท. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0018 ลว. 16 ธค.64

333 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 22,000.00                   21,900.00     21,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด เป็นเงิน 21,900 บำท บริษัท ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด เป็นเงิน 21,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6412-0020 ลว. 20 ธค.64

334 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00                       5,600.00        5,600.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/5,600 บำท
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร/เป็นเงิน 5,600 
บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00346 ลว. 28 ธ.ค.64

335 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 23 รำยกำร 52,200.00                   52,200.00     52,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ จ ำนวน 23 รำยกำร/52,200 บ. ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ จ ำนวน 23 รำยกำร/52,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00353 ลว. 28 ธ.ค.64
336 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00                       5,544.00        5,544.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1 รำยกำร 3,490 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1 รำยกำร 3,490 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00365 ลว. 28 ธ.ค.64

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1 รำยกำร2,054 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1 รำยกำร 2,054 บ. PO6412-00366 ลว. 28 ธ.ค.64

337 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 49,980.00                   45,495.00     45,495.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 6 รำยกำร 33,300 บ./บ.ข่ำนต้ำ 1 รำยกำร 9,500 บ./บ.ฮอทิโกร 6 รำยกำร 33,300 บ./บ.ข่ำนต้ำ 1 รำยกำร 9,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00367 ลว. 28 ธ.ค.64
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1 รำยกำร 2,695 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1 รำยกำร 2,695 บ. PO6412-00368 ลว. 28 ธ.ค.64

PO6412-00369 ลว. 28 ธ.ค.64



338 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 6,020.00                       5,660.00        5,660.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5 รำยกำร 3,220 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5 รำยกำร 3,220 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6412-0049 ลว. 28 ธ.ค.64
/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4 รำยกำร2,440 บ. /หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4 รำยกำร2,440 บ. FPO6412-0050 ลว. 28 ธ.ค.64

339 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 210,200.00        210,200.00       210,200.00  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 210,200.00 บ.
สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 
210,200.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00303 ลว 22 ธ.ค. 64



1 จ้างเหมารถไถ พร้อมคนขับและน้้ามันเช้ือเพลิง 10,000.00          10,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 10,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 10,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00001
2.นายนิคม สมหล้า 12,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64
3.นายดนุพล โบแบน 15,000.00         

2 ซ้ืออ่างบัว จ้านวน 10 ใบ 12,000.00          12,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายสัญญา บุญม่ัน 12,000.00         นายสัญญา บุญม่ัน 12,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00002
2.นางสาวรัตนาภร์ หม่องผ่าน 13,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64
3.นายจันทร์ กาวิโรจน์ 14,000.00         

3 ซ้ือครุภัณฑ์มาตรวัดน้้าประปา จ้านวน 25 ตัว 257,934.20        257,934.20      เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภาคิน ซีวิล 257,934.20       ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภาคิน ซีวิล 257,934.20      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00003
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พิมพ์ลภัส การโยธา 266,151.80       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64
3.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ากัด 263,062.00       

4 จ้างเปล่ียนน้้ามันเคร่ืองรถบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 1,947.40            1,947.40          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่กลการ 1,947.40           ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่กลการ 1,947.40           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00004
ผษ 5726 เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ธ.ค. 64

5 จ้างซ่อมล้อยางรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน 2,600.00            2,600.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอสทีเอส ซุปเปอร์ไทร์สโตร์ จ้ากัด 2,600.00           บริษัท เอสทีเอส ซุปเปอร์ไทร์สโตร์ จ้ากัด 2,600.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00005
2.บริษัท ทีดับเบิลยู ออโต้ไทร์ จ้ากัด 3,338.40           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64
3.บริษัท ทีเอ็น 89 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด 3,650.00           

6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินท์ไวนิล หมายเลขครุภัณฑ์ 11,400.00          11,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนายอมรินทร์ ค้าปวน 11,400.00         ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 11,400.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00006
สวพส.(อร)61-1-13-18/01.1 โดยนายอมรินทร์ ค้าปวน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ธ.ค. 64

7 ซ้ือวัสดุส้านักงานและอุปกรณ์ท้าความสะอาดรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน 5,605.00            5,605.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 5,605.00           บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 5,605.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00007
จ้านวน 12 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส บี มี โชค 5,923.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64

3.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้าง จ้ากัด 6,038.00           

8 ซ้ือคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 ชุด 74,700.00          74,700.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด 74,700.00         บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด 74,700.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00008
2.บริษัท นิยมพานิช จ้ากัด 78,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 2 ธ.ค. 64
3.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ้ากัด 79,500.00         

9 ซ้ือรถเข็นชนิดน่ัง จ้านวน 15 คัน 48,000.00          48,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เจ.ซี.เมด จ้ากัด 48,000.00         บริษัท เจ.ซี.เมด จ้ากัด 48,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00009
2.บริษัท มอร์ เทรดด้ิง จ้ากัด 57,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 2 ธ.ค. 64
3.บริษัท เมดินเทค จ้ากัด 60,000.00         

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์ 2,500.00            2,500.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน Imaging โดย นายนภดล อินต๊ะแก้ว 2,500.00           ร้าน Imaging โดย นายนภดล อินต๊ะแก้ว 2,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00010
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในรูปแบบออนไลน์ (ซิมอินเตอร์เน็ตแบบรายปี) 2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 2,750.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 2 ธ.ค. 64
จ้านวน 1 รายการ 3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 2,890.00           

11 ซ้ืออุปกรณ์บ้ารุงรักษารถไฟฟ้าโดยสารชมสวน จ้านวน 5 รายการ 17,100.00          17,100.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวณิวา สุพรหมมา 17,100.00         นางสาวณิวา สุพรหมมา 17,100.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00011
2.นายเทวินทร์ โสภา 18,830.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 3 ธ.ค. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ้านวน 33 รายการ 99,200.00          99,200.00        เฉพาะเจาะจง นายปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 99,200.00         นายปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 99,200.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 ธ.ค. 64

13 ซ้ือคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 ชุด 24,900.00          24,900.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด 24,900.00         บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด 24,900.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00013
2.บริษัท นิยมพานิช จ้ากัด 26,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 7 ธ.ค. 64
3.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ้ากัด 26,500.00         

14 ซ้ือครุภัณฑ์ จ้านวน 7 รายการ 195,800.00        195,800.00      เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 195,800.00       ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 195,800.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00014
2.บริษัท เอส.ซี.แอล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ้ากัด 198,850.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 7 ธ.ค. 64
3.ร้านตนานุวัฒน์ 201,000.00       

15 ซ้ือกล้วยไม้ จ้านวน 3 รายการ 499,980.00        499,980.00      เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 499,980.00       สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 499,980.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00015
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 523,305.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 7 ธ.ค. 64
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 512,450.00       

16 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานออกแบบ จ้านวน 1 ชุด 59,500.00          59,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด 59,500.00         บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด 59,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00016
2.บริษัท นิยมพานิช จ้ากัด 65,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 9 ธ.ค. 64
3.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ้ากัด 67,000.00         

17 ซ้ือไม้ Swab แบบก้านยาว (Nasopharygeal Swab) 16,000.00          16,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ้ากัด 16,000.00         บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ้ากัด 16,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00017
จ้านวน 1 รายการ 2.ร้านซีเค อุปกรณ์การแพทย์ 20,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 9 ธ.ค. 64

3.ร้านลูกช้างเภสัช 24,000.00         

18 ซ้ือพรรณไม้ จ้านวน 14 รายการ 499,700.00        499,700.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายมานิตย์ แซ่ย่าง 499,700.00       นายมานิตย์ แซ่ย่าง 499,700.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00018
2.นางสุรดา ชูภูษณพงศ์ 545,300.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 9 ธ.ค. 64
3.นายเฉลิม ยังเฉลิมวงศ์ 585,900.00       

19 ซ้ือวัสดุประปา จ้านวน 22 รายการ 49,844.88          49,844.88        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภาคิน ซีวิล 49,844.88         ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภาคิน ซีวิล 49,844.88         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00019
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พิมพ์ลภัส การโยธา 51,927.10         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 9 ธ.ค. 64
3.ร้านสุนิภาพาณิชย์ โดยนางสาวนภัทร แสนพรหม 51,403.87         

20 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ้านวน 1 รายการ 28,000.00          28,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายอมร กองแก้ว 28,000.00         นายอมร กองแก้ว 28,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00020
2.นายฉัตรชัย แสงจันทรา 30,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 9 ธ.ค. 64
3.นายพิเชษฐ์ เกตุวิริยะการ 31,200.00         

21 ซ้ือวัสดุเกษตร จ้านวน 38 รายการ 183,995.00        183,995.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 183,995.00       ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 183,995.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00021
2.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 194,665.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 9 ธ.ค. 64
3.ร้านแม่โจ้การเกษตร 193,890.00       

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ติดต้ังประตูร้ัว จ้านวน 4 รายการ 950.00               950.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 950.00              บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 950.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00022
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส บี มี โชค 1,030.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 14 ธ.ค. 64
3.ร้านเชียงใหม่พลาสติก 1,066.00           



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

23 ซ้ือครุภัณฑ์ จ้านวน 1 รายการ 130,000.00        130,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ประภาพรโปรดักช่ัน จ้ากัด 130,000.00       บริษัท ประภาพรโปรดักช่ัน จ้ากัด 130,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00023
2.บริษัท สเปเชียล เวิลล์ เทรดด้ิง จ้ากัด 150,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 14 ธ.ค. 64
3.บริษัท แอล เอส อินสตรูเมนท์ เอนจิเนียร่ิง จ้ากัด 145,000.00       

24 ซ้ือป๊ัมเติมอากาศถังบ้าบัด จ้านวน 1 รายการ 10,500.00          10,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 10,500.00         ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 10,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00024
2.ร้านตนานุวัฒน์ 12,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 15 ธ.ค. 64
3.บริษัท เอส.ซี.แอล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ้ากัด 11,000.00         

25 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ้านวน 2 รายการ 50,000.00          50,000.00        เฉพาะเจาะจง นางบริบูรณ์ บุญวาส 50,000.00         นางบริบูรณ์ บุญวาส 50,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 64

26 ซ้ือวัสดุเพาะเล้ียงแมลง จ้านวน 5 รายการ 16,600.00          16,600.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 16,600.00         ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 16,600.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00026
2.ร้านป่าไผ่การเกษตร 18,260.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 16 ธ.ค. 64
3.ร้านแม่โจ้การเกษตร 18,920.00         

27 ซ้ือครุภัณฑ์ จ้านวน 3 รายการ 75,000.00          75,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ้ากัด 75,000.00         บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ้ากัด 75,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00027
2.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป จ้ากัด 82,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 16 ธ.ค. 64
3.บริษัท ออปส์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด 92,287.50         

28 ซ้ือครุภัณฑ์ จ้านวน 2 รายการ 64,000.00          64,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซายน์ ซิต้ี จ้ากัด 64,000.00         บริษัท ซายน์ ซิต้ี จ้ากัด 64,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00028
2.บริษัท ไฮ-คิว เอ็ดดูเคช่ัน จ้ากัด 71,690.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 16 ธ.ค. 64
3.บริษัท พี.เจ.แอนด์ ซันส์ เคมีซัพพลาย จ้ากัด 73,295.00         

29 ซ้ืออาหารกลางวันในโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใน 30,000.00          30,000.00        เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 30,000.00         มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 30,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00029
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ "แพ็คเกจ 1 Day Trip" จ้านวน 1 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 64

30 ซ้ือวัสดุโครงการหนอนก้าจัดขยะเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 19,983.00          19,983.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 19,983.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 19,983.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00030
และการใช้ประโยชน์ทางปศุสัตว์ จ้านวน 9 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส บี มี โชค 21,770.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 17 ธ.ค. 64

3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ตรีธนฉัฐ คอนสตรัคช่ัน 21,717.00         

31 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ้านวน 8 รายการ 21,095.00          21,095.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 21,095.00         ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 21,095.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00031
2.ร้านพฤกษา-ดอยค้า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 21,895.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 17 ธ.ค. 64
3.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 23,560.00         

32 ซ้ือพรรณไม้ จ้านวน 15 รายการ 91,000.00          91,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 91,000.00         ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 91,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00032
2.ร้านธนิตาการเกษตร โดยนายค้าสอน สาทิพย์จันทร์ 109,550.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 17 ธ.ค. 64
3.ร้านล้าดวน โดยนางล้าดวน ราชวงศา 114,600.00       

33 ซ้ือครุภัณฑ์ จ้านวน 3 รายการ 15,000.00          15,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 15,000.00         บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 15,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00033
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 16,390.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 20 ธ.ค. 64
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ากัด 16,100.00         

34 ซ้ือครุภัณฑ์ จ้านวน 1 รายการ 43,900.00          43,900.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 43,900.00         บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 43,900.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00034
2.บริษัท เทพรัตน์ โอเอ จ้ากัด 45,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 20 ธ.ค. 64
3.บริษัท ไอสโตร์แลนด์ จ้ากัด 44,940.00         



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

35 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ้านวน 13 รายการ 49,420.00          49,420.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 49,420.00         ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 49,420.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00035
2.บริษัท ภัทรวดีน้้าแพร่วัสดุ จ้ากัด 51,145.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 20 ธ.ค. 64
3.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ้ากัด 51,980.00         

36 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จ้านวน 15 รายการ 23,310.00          23,310.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 23,310.00         บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 23,310.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00036
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 24,443.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 20 ธ.ค. 64
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ากัด 24,965.00         

37 จ้างเหมาติดต้ังระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย 20,000.00          20,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายอาทิตย์ กันทะวัง 20,000.00         นายอาทิตย์ กันทะวัง 20,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00037
2.บริษัท ทะนิตา อินโฟ เซอร์วิส จ้ากัด 23,540.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 20 ธ.ค. 64
3.นายธวัชชัย จงสุขส้าราญ 23,600.00         

38 ซ้ือพรรณไม้ จ้านวน 8 รายการ 86,100.00          86,100.00        เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 86,100.00         สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 86,100.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00038
2.ร้านล้าดวน โดยนางล้าดวน ราชวงศา 88,700.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 20 ธ.ค. 64
3.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 93,700.00         

39 ซ้ือแบตเตอร่ีไฟฉุกเฉิน จ้านวน 1 ตัว 900.00               900.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ้ากัด 900.00              บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ้ากัด 900.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00039
2.บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ้ากัด 1,100.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 21 ธ.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สยามลานนาโพรดักส์ 1,050.00           

40 ซ้ือวัสดุแตะไม้ไผ่สาน จ้านวน 1 รายการ 32,000.00          32,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายอมร กองแก้ว 32,000.00         นายอมร กองแก้ว 32,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00040
2.นายฉัตรชัย แสงจันทรา 44,800.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 22 ธ.ค. 64
3.นายพิเชษฐ์ เกตุวิริยะการ 48,000.00         

41 ซ้ือยางและแบตเตอร่ี รถบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 7,400.00            7,400.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ จ้านวน 1 รายการ 4,800.00           1.ร้านโยออโต้คาร์ โดยนายเอกพิพัฒน์ โสภาจารุภักด์ิ 2,600.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00041
ผษ 5437 เชียงใหม่ จ้านวน 2 รายการ 2.ร้านยางเฮงสวัสด์ิ จ้านวน 1 รายการ 5,100.00            จ้านวน 1 รายการ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 23 ธ.ค. 64

3.บริษัท ศูนย์ยางนพรัตน์ จ้ากัด จ้านวน 1 รายการ 5,000.00           
4.ร้านโยออโต้คาร์ โดยนายเอกพิพัฒน์ โสภาจารุภักด์ิ จ้านวน 1 รายการ 2,600.00           2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ 4,800.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00044
5.ร้านเสรียนต์ โดยนายสนธยา ชุ่มใจ จ้านวน 1 รายการ 3,800.00            จ้านวน 1 รายการ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 29 ธ.ค. 64

42 ซ้ือพรรณไม้ จ้านวน 3 รายการ 11,000.00          11,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ เตชะสุข 11,000.00         นางสายพิณ เตชะสุข 11,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00042
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 64

43 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวนองค์กร (MOU) จ้านวน 8 รายการ 21,830.00          21,830.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 21,830.00         ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 21,830.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00043
2.ร้านพฤกษา-ดอยค้า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 24,650.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 24 ธ.ค. 64
3.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 23,130.00         

44 ซ้ือพรรณไม้ จ้านวน 25 รายการ 185,350.00        185,350.00      เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 185,350.00       สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 185,350.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00045
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 231,750.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 30 ธ.ค. 64
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 215,200.00       

45 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ้านวน 11 รายการ 37,500.00          37,500.00        เฉพาะเจาะจง นายวนนท์ สุดสงวน 37,500.00         นายวนนท์ สุดสงวน 37,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00046
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ธ.ค. 64

46 จ้างซ่อมเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ จ้านวน 4 รายการ 8,087.00            8,087.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ล่ี.เอ.ไอ.อาร์ จ้ากัด 8,087.00           บริษัท แอร์ล่ี.เอ.ไอ.อาร์ จ้ากัด 8,087.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00047
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ธ.ค. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

47 จ้างตรวจเช็คช่วงล่างรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน จ้านวน 5 คัน 8,025.00            8,025.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่กลการ 8,025.00           ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่กลการ 8,025.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00048
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 9,095.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 30 ธ.ค. 64
3.บริษัท ฟิทส์ จ้ากัด 9,630.00           

48 ซ้ือสินค้าส้าหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น จ้านวน 1 รายการ 4,725.00            4,725.00          เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 4,725.00           นายบุญธรรม จันทร์สาม 4,725.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ธ.ค. 64

49 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองป่ัน จ้านวน 1 รายการ 8,900.00            8,900.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ากัด 8,900.00           บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ากัด 8,900.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00002
2.บริษัท โฮเต็ลมาร์ท กรุ๊ป จ้ากัด 9,844.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64
3.บริษัท เอ็นไอ คอฟฟ่ี จ้ากัด 11,000.00         

50 จ้างผลิตและติดต้ังป้ายไวนิล จ้านวน 5 ป้าย 2,675.00            2,675.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 2,675.00           ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 2,675.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00003
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 3,100.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 3,250.00           

51 จ้างผลิตคูปองเพ่ือใช้ในโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ้านวน 10 เล่ม 2,889.00            2,889.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เวียงบัวพร้ินต้ิง จ้ากัด 2,889.00           บริษัท เวียงบัวพร้ินต้ิง จ้ากัด 2,889.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00004
2.บริษัท โชตนาพร้ินท์ จ้ากัด 3,103.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64
3.ร้านซี.เค.พร้ินต้ิง 3,424.00           

52 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 1 รายการ 42,000.00          42,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท 117 โซลูช่ันส์ จ้ากัด 42,000.00         บริษัท 117 โซลูช่ันส์ จ้ากัด 42,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00005
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เคที 999 44,122.09         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 2 ธ.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซิสเต็ม บี 47,639.61         

53 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพ่นละอองฝอย จ้านวน 2 เคร่ือง 12,750.00          12,750.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ้ากัด 12,750.00         บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ้ากัด 12,750.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00006
2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ้ากัด 13,980.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 3 ธ.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 15,378.00         

54 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 1 รายการ 18,815.00          18,815.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 18,815.00         บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 18,815.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00007
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 ธ.ค. 64

55 จ้างติดต้ังชุดผ้าม่านและผ้าคาดเตียง พร้อมอุปกรณ์ 98,000.00          98,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเอ.ซี.เคอร์เทน โดยนายอัครชัย ดวงดี 98,000.00         ร้านเอ.ซี.เคอร์เทน โดยนายอัครชัย ดวงดี 98,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00008
2.ร้านบัณฑิตเฟอร์นิเจอร์ 123,585.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 3 ธ.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทิพย์มณี เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 114,490.00       

56 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จ้านวน 18 รายการ 47,941.00          47,941.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 47,941.00         บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 47,941.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00009
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 ธ.ค. 64

57 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี จ้านวน 11 รายการ 4,779.50            4,779.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 4,779.50           บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 4,779.50           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00010
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ธ.ค. 64

58 ซ้ือชุดเคร่ืองนอน จ้านวน 10 รายการ 67,462.43          67,462.43        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมิสคอตต้อน โดยนายพงศ์ศักด์ิ ล้ิมโอฬารสุขสกุล 67,462.43         ร้านมิสคอตต้อน โดยนายพงศ์ศักด์ิ ล้ิมโอฬารสุขสกุล 67,462.43         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00011
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทรเบิล ฟาร์ม 77,435.90         ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ธ.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นาป้า วัลเล่ย์ 85,348.55         

59 ซ้ือสินค้าร้านจ้าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ้านวน 28 รายการ 29,556.00          29,556.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สยามนอร์ทเทิร์นเชียงใหม่ 29,556.00         ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สยามนอร์ทเทิร์นเชียงใหม่ 29,556.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00012
2.บริษัท ออลล์อะเบ๊าท์ มาร์เก็ตต้ิง จ้ากัด 30,346.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 9 ธ.ค. 64
3.ร้านพงษ์เทพ 30,346.00         



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

60 ซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านจ้าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ้านวน 5 รายการ 5,310.64            5,310.64          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ้ากัด 5,310.64           บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ้ากัด 5,310.64           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00013
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ธ.ค. 64

61 ซ้ือวัสดุห่อบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 6 รายการ 10,125.00          10,125.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 10,125.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 10,125.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00014
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส บี มี โชค 11,520.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 9 ธ.ค. 64
3.ร้านเชียงใหม่พลาสติก 12,219.40         

62 ซ้ือสินค้าร้านจ้าหน่ายพรรณไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 46,100.00          46,100.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วันใหม่ แคคตัส จ้ากัด 46,100.00         บริษัท วันใหม่ แคคตัส จ้ากัด 46,100.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00015
จ้านวน 10 รายการ 2.นายชัยเชษฐ์ ฟองค้า 50,100.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 9 ธ.ค. 64

3.นางสาวอัญชัญ สู้ณรงค์ 50,160.00         

63 ซ้ือสินค้าร้านจ้าหน่ายพรรณไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 40,000.00          40,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวศุจินธร สมศรี 40,000.00         นางสาวศุจินธร สมศรี 40,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00016
จ้านวน 1 รายการ 2.นางสาวอรภิชาวีค์ วงศ์สุวรรณ์ 60,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 13 ธ.ค. 64

3.นางสาวสมพร นับถือ 75,000.00         

64 ซ้ือสินค้าร้านจ้าหน่ายกาแฟ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ้านวน 45 รายการ 51,047.00          51,047.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ากัด 51,047.00         บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ากัด 51,047.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 14 ธ.ค. 64

65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จ้านวน 1 รายการ 3,625.00            3,625.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 3,625.00           บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 3,625.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00018
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ธ.ค. 64

66 ซ้ือสินค้าร้านจ้าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ้านวน 43 รายการ 73,067.98          73,067.98        เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ากัด 73,067.98         บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ากัด 73,067.98         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00019
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ธ.ค. 64

67 ซ้ือท่ีนอนเสริมพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 1 รายการ 11,000.00          11,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ท่ีนอนปีนังเชียงใหม่ จ้ากัด 11,000.00         บริษัท ท่ีนอนปีนังเชียงใหม่ จ้ากัด 11,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00020
2.คลังเคร่ืองนอนเชียงใหม่ 13,032.60         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 20 ธ.ค. 64
3.บริษัท มารีน่า แมทเทรส จ้ากัด 14,102.60         

68 ซ้ืออาหารกล่อง จ้านวน 1 รายการ 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 90,000.00         มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 90,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ธ.ค. 64

69 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับจัดกิจกรรมภายในสวนองค์กร 10,173.75          10,173.75        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 10,173.75         บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 10,173.75         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00022
จ้านวน 42 รายการ สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ธ.ค. 64

70 ซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านจ้าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 14,240.16          14,240.16        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ้ากัด 14,240.16         บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ้ากัด 14,240.16         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00023
จ้านวน 5 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 64

71 ซ้ือสินค้าร้านจ้าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ้านวน 31 รายการ 40,098.12          40,098.12        เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ้ากัด 40,098.12         บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ้ากัด 40,098.12         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 64

72 ซ้ือสินค้าร้านจ้าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ้านวน 19 รายการ 37,182.00          37,182.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สยามนอร์ทเทิร์นเชียงใหม่ 37,182.00         ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สยามนอร์ทเทิร์นเชียงใหม่ 37,182.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00025
2.บริษัท ออลล์อะเบ๊าท์ มาร์เก็ตต้ิง จ้ากัด 37,852.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 23 ธ.ค. 64
3.ร้านพงษ์เทพ 38,435.00         

73 ซ้ือฝักบัวห้องน้้า โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ้านวน 1 รายการ 5,160.00            5,160.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ หางดง 5,160.00           บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน) 5,160.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00026
สาขาเชียงใหม่ หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 ธ.ค. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

74 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับจัดกิจกรรมภายในสวนองค์กร 3,828.00            3,828.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เป่าเปา 3,828.00           ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เป่าเปา 3,828.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00027
จ้านวน 27 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 ธ.ค. 64

75 จ้างผลิตนามบัตร จ้านวน 1 รายการ 5,290.00            5,290.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,290.00           ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,290.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00028
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 5,635.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 28 ธ.ค. 64
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 5,750.00           

76 ซ้ืออาหารเช้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ้านวน 1 รายการ 25,000.00          25,000.00        เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 25,000.00         มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 25,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00029
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ธ.ค. 64

77 จ้างผลิตและติดต้ังป้ายไม้โลโก้โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ้านวน 1 งาน 5,700.00            5,700.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,700.00           ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,700.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6412-00030
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 6,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 29 ธ.ค. 64
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 6,250.00           

78 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 116,903.20        116,903.20      เฉพาะเจาะจง นายชินพันธ์ุ อินต๊ะโพธ์ิ 116,903.20       นายชินพันธ์ุ อินต๊ะโพธ์ิ 116,903.20      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 255/2565

ลว. 8 ธ.ค. 64

79 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ้านวยการ 133,548.39        133,548.39      เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญชิดา หินสด 133,548.39       นางสาวชนัญชิดา หินสด 133,548.39      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 256/2565

ลว. 27 ธ.ค. 64

80 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 75,677.43          75,677.43        เฉพาะเจาะจง นางนาแต ไอนอม 75,677.43         นางนาแต ไอนอม 75,677.43         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 257/2565

ลว. 29 ธ.ค. 64

81 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 75,677.43          75,677.43        เฉพาะเจาะจง นายจะสี จะอือ 75,677.43         นายจะสี จะอือ 75,677.43         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 258/2565

ลว. 29 ธ.ค. 64

82 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 80,129.04          80,129.04        เฉพาะเจาะจง นายเชิดชัย สิทธิคงด้ารง 80,129.04         นายเชิดชัย สิทธิคงด้ารง 80,129.04         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 259/2565

ลว. 29 ธ.ค. 64

83 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 75,677.43          75,677.43        เฉพาะเจาะจง นางสาวอนุรักษ์ ทิพย์พนาพันธ์ุ 75,677.43         นางสาวอนุรักษ์ ทิพย์พนาพันธ์ุ 75,677.43         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 260/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64

84 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00        135,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคจิรา ณ เชียงใหม่ 135,000.00       นางสาวภัคจิรา ณ เชียงใหม่ 135,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 261/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64

85 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00        135,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยรังสฤษฎ์กูล 135,000.00       นางสาวอภิญญา อยรังสฤษฎ์กูล 135,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 262/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

86 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00        135,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิดา เรือนค้า 135,000.00       นางสาวสุธิดา เรือนค้า 135,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 263/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64

87 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00        135,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรนันท์ ต่อจากหม่ืน 135,000.00       นางสาวจีรนันท์ ต่อจากหม่ืน 135,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 264/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64

88 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00        135,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนัชชา บูรณพันธ์ุ 135,000.00       นางสาวพรนัชชา บูรณพันธ์ุ 135,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 265/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64

89 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 96,120.00          96,120.00        เฉพาะเจาะจง นายพิเชต โพธิรังกร 96,120.00         นายพิเชต โพธิรังกร 96,120.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 266/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64

90 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 95,220.00          95,220.00        เฉพาะเจาะจง นายสถาพร เฉยน่วม 95,220.00         นายสถาพร เฉยน่วม 95,220.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 267/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64

91 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 43,548.39          43,548.39        เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา จิตนาน 43,548.39         นางสาวภัทรา จิตนาน 43,548.39         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 268/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64

92 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 37,741.95          37,741.95        เฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ บรรถอน 37,741.95         นายธีรวุฒิ บรรถอน 37,741.95         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 269/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64

93 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 92,080.64          92,080.64        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ โปธา 92,080.64         นางสาวจุฑารัตน์ โปธา 92,080.64         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 270/2565

ลว. 30 ธ.ค. 64
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