
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำงรำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 17,700.00      14,500.00    14,500.00     เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 14,500 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 14,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00033 ลว.10 พ.ย. 65
2,850.00      2,850.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,850 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,850 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00034 ลว.11 พ.ย. 65

2 จัดซ้ือฮำร์ดดิส จ ำนวน 2 ตัว 3,200.00        3,190.00      3,190.00       เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 3,190 บำท บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 3,190 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0007 ลว.11 พ.ย. 65
3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 14 รำยกำร19,995.00      14,480.00    14,480.00     เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 14,480 บำท บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 14,480 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-00027 ลว.10 พ.ย. 65

1,090.00      1,090.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงค์ 1,090 บำท หจก.ศิริวงค์ 1,090 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-00028 ลว.10 พ.ย. 65
3,551.00      3,551.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,551 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,551 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-00029 ลว.10 พ.ย. 65

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 7,300.00        4,890.00      4,890.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  4,890 บำท บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  4,890 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00053 ลว.11 พ.ย. 65
2,280.00      2,280.00       เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน คอมพิวเตอร์ 2,280 บำท บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน คอมพิวเตอร์ 2,280 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00056 ลว.11 พ.ย. 65

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 38,310.00      36,990.00    36,990.00     เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน คอมพิวเตอร์ 36,990 บำท บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน คอมพิวเตอร์ 36,990 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0012 ลว.11 พ.ย. 65
6 จัดซ้ือยำและเวชภัณฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 38,450.00      38,330.00    38,330.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 38,330 บำท หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 38,330 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0006 ลว.10 พ.ย.65
7 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,450.00        3,200.00      3,200.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 3,200 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 3,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00026 ลว.10 พ.ย. 65
8 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 16 รำยกำร 19,850.00      18,950.00    18,950.00     เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกร์ว เชอร่ี 18,950 บำท บจก.แฮนด์โกร์ว เชอร่ี 18,950 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00030 ลว.10 พ.ย. 65
9 จัดซ้ือคลิปบอร์ด พลำสติก A4 จ ำนวน 100 อัน 4,000.00        2,500.00      2,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,500 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00031 ลว.10 พ.ย. 65

10 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร         39,840.00      39,808.00    39,808.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 34,738 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 34,738 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00032 ลว.10 พ.ย. 65
เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,070 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00064 ลว.10 พ.ย. 65

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 45,500.00      43,060.00    43,060.00     เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน คอมพิวเตอร์ 43,060 บำท บจก.สมำร์ท โซลูซ่ัน คอมพิวเตอร์ 43,060 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00052 ลว.11 พ.ย. 65
12 จัดซ้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 4,900.00        4,600.00      4,600.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4,600 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00005 ลว. 1 พ.ย.65
13 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 9 รำยกำร 24,940.00      24,940.00    24,940.00     เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 24,940 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 24,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00010 ลว. 4 พ.ย.65
14 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00      20,000.00    20,000.00     เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก้ืดช้ำง 20,000 บ.วิสำหกิจกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก้ืดช้ำง 20,000 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00059 ลว. 14 พ.ย.65
15 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 60,000.00      60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยธรรมนูญ พันธ์ุก่ ำ 60,000 บ. นำยธรรมนูญ พันธ์ุก่ ำ 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00061 ลว. 14 พ.ย.65
16 จัดซ้ือต้นกล้ำกำแฟอรำบิก้ำ จ ำนวน 5,000 ต้น 50,000.00      50,000.00    50,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำเล่ียม โดยนำยนพดล ไชยถำ 50,000 บ. ร้ำนป้ำเล่ียม โดยนำยนพดล ไชยถำ 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00062 ลว. 14 พ.ย.65
17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 100,000.00    100,000.00  100,000.00   เฉพำะเจำะจง บจก.ทีเอ็มซ๊ โกลบอล 100,000 บ. บจก.ทีเอ็มซ๊ โกลบอล 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00009 ลว. 4 พ.ย.65
18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 199,615.00    199,615.00  199,615.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบัติ โดยนำยสมบัติ พรำยแสง 199,615 บ. ร้ำนทรัพย์สมบัติ โดยนำยสมบัติ พรำยแสง 199,615 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00051 ลว. 10 พ.ย. 65
19 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 36,080.00      31,620.00    31,620.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 31,620 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 31,620 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00046 ลว. 14 พ.ย.65
20 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 31,250.00      31,250.00    31,250.00     เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 31,250 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 31,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00047 ลว. 14 พ.ย.65
21 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 50,000.00      50,000.00    50,000.00     เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 50,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00045 ลว. 14 พ.ย.65
22 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษ๖ตร จ ำนวน 3 รำยกำร 28,352.00      28,352.00    28,352.00     เฉพำะเจำะจง บจก. เอกะ อะโกร 28,352 บ. บจก. เอกะ อะโกร 28,352 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00060 ลว. 14 พ.ย.65
23 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 24 รำยกำร 10,000.00      9,993.00      9,993.00        เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 9,993 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 9,993 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00018 ลว. 4 พ.ย.65
24 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวและวุสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 28 รำยกำร38,423.00      38,363.00    38,363.00      เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 11,963 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 11,963 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00065 ลว. 14 พ.ย.65

ร้ำนปำริชำติ เป็นเงิน 26,400 บ. ร้ำนปำริชำติ เป็นเงิน 26,400 บ. PO6511-00049 ลว. 14 พ.ย.65
25 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 8,000.00        7,808.00      7,808.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช เป็นเงิน 7,808 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช เป็นเงิน 7,808 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00011 ลว. 4 พ.ย.65
26 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,340.00      20,340.00    20,340.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ฮอทิโกร เป็นเงิน 17,500 บ. บจก.ฮอทิโกร เป็นเงิน 17,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00098 ลว. 18 พ.ย.65
27 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 3,990.00        3,980.00      3,980.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย์ เป็นเงิน 3,980 บ. ร้ำนธีรพำนิชย์ เป็นเงิน 3,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00093 ลว. 18 พ.ย.65
28 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 30,410.00      16,920.00    16,920.00      เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็ฯเงิน 14,870 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็ฯเงิน 14,870 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00109 ลว. 18 พ.ย.65

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 พฤสจิกำยน 2565



หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 2,050 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 2,050 บ. PO6511-00110 ลว. 18 พ.ย.65
29 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 82,300.00      81,290.00    81,290.00     เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 81,290 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 81,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00103 ลว. 18 พ.ย.65
30 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 2 รำยกำร 31,800.00      27,800.00    27,800.00      เฉพำะเจำะจง บจก. ฮอทิ - โกร เป็นเงิน 27,800 บ. บจก. ฮอทิ - โกร เป็นเงิน 27,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00105 ลว. 18 พ.ย.65
31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 54,050.00      49,450.00    49,450.00     เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 49,450 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 49,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00111 ลว. 18 พ.ย.65
32 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 20,000.00      19,820.00    19,820.00     เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 2,720 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 2,720 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00114 ลว. 18 พ.ย.65

บจก. ฮอทิโกร เป็นเงิน 17,100 ใบ. บจก. ฮอทิโกร เป็นเงิน 17,100 ใบ. PO6511-00113 ลว. 18 พ.ย.65
33 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 19,930.00      19,880.00    19,880.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย์ เป็นเงิน 19,880 บ. ร้ำนธีรพำนิชย์ เป็นเงิน 19,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00115 ลว. 18 พ.ย.65
34 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 27 รำยกำร 19,925.00      19,900.00    19,900.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย์ เป็นเงิน 19,900 บ. ร้ำนธีรพำนิชย์ เป็นเงิน 19,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00101 ลว. 18 พ.ย.65
35 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 18รำยกำร 100,000.00    100,000.00  100,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่มำลัยคลังคลังเกษตร เป็นเงิน 100,000 บ. ร้ำนแม่มำลัยคลังคลังเกษตร เป็นเงิน 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00063 ลว. 14 พ.ย.65
36 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 3 รำยกำร 40,000.00      40,000.00    40,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ เป็นเงิน 40,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ เป็นเงิน 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00090 ลว. 18 พ.ย.65
37 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 2 รำยกำร 30,000.00      30,000.00    30,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอุดม นุชแม้น เป็นเงิน 30,000 บ. นำยอุดม นุชแม้น เป็นเงิน 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00116 ลว. 18 พ.ย.65
38 จัดซ้ือฟำงอัดก้อน จ ำนวน 1 รำยกำร 5,150.00        5,150.00      5,150.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดม นุชแม้น เป็นเงิน 5,150 บ. นำยอุดม นุชแม้น เป็นเงิน 5,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00117 ลว. 18 พ.ย.65
39 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 74,376.00      74,376.00    74,376.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ เป็นเงิน 74,376 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ เป็นเงิน 74,376 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00107 ลว.  18 พ.ย.65
40 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 50,000.00      50,000.00    50,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอุดม นุชแม้น เป็นเงิน 50,000 บ. นำยอุดม นุชแม้น เป็นเงิน 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00118 ลว.  18 พ.ย.65
41 จัดซ้ือ วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 27,500.00      27,500.00    27,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ เป็นเงิน 27,500 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ เป็นเงิน 27,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00095 ลว. 18 พ.ย.65
42 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษ๖ร จ ำนวน 11 รำยกำร 50,100.00      43,057.00    43,057.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศ กดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 12,340 บ./ บจก.ล้ิมศ กดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 12,340 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0024 ลว. 21 พ.ย.65

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็ฯเงิน 3,930 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็ฯเงิน 3,930 บ./ APO6511-0027 ลว. 21 พ.ย.65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษ๖ร เป็นเงิน 26,787 หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษ๖ร เป็นเงิน 26,787 APO6511-0028 ลว. 21 พ.ย.65

43 จัดซ้ือข้ีวัว จ ำนวน 1 รำยกำร 14,000.00      12,800.00    12,800.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 12,800 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 12,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0021 ลว. 21 พ.ย.65
44 จัดซ้ือข้ีวัว จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00      14,976.00    14,976.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 14,976 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 14,976 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00156 ลว. 21 พ.ย.65
45 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,400.00        2,950.00      2,950.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ฮอทิโกร เป็นเงิน  2,950 บ. บจก. ฮอทิโกร เป็นเงิน  2,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0022 ลว. 21 พ.ย.65
46 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 50,400.00      45,936.00    45,936.00     เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 45,936 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 45,936 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0023 ลว. 21 พ.ย.65
47 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 12,370.00      10,636.00    10,636.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช เป็นเงิน 546 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิชหจก.ศิริวงศ์พำนิช เป็นเงิน 546 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิชไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00147 ลว. 21 พ.ย.65

เป็นเงิน 10,090 บ. เป็นเงิน 10,090 บ. PO6511-00150 ลว. 21 พ.ย.65
48 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 32,590.00      29,775.00    29,775.00     เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 21,445 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 21,445 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0025 ลว. 21 พ.ย.65

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร เป็นเงิน 8,330 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร เป็นเงิน 8,330 บ. APO6511-0026 ลว. 21 พ.ย.65
49 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  14 รำยกำร 24,250.00      19,598.00    19,598.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช เป็นเงิน 19,598 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช เป็นเงิน 19,598 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00153 ลว. 21 พ.ย.65
50 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  11 รำยกำร 5,633.00        5,633.00      5,633.00       เฉพำะเจำะจง บจก. เอกะ อะโกร เป็นเงิน 5,633 บ. บจก. เอกะ อะโกร เป็นเงิน 5,633 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00146 ลว. 21 พ.ย.65
51 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 132,450.00    132,450.00  132,450.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักศ์ พลัส (ประเทศไทย) เป็นเงิน 132,450 บ.หจก.เคเอสบีโปรดักศ์ พลัส (ประเทศไทย) เป็นเงิน 132,450 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00157 ลว. 21 พ.ย.65
52 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 45 รำยกำร 23,923.00      23,915.00    23,915.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย์ โดยนำยธีรพันธ์ จะแวง = 23,915 บ. ร้ำนธีรพำนิชย์ โดยนำยธีรพันธ์ จะแวง = 23,915 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00158 ลว. 22 พ.ย.65
53 จัดซ้ือต้นกล้ำอรำบิก้ำ จ ำนวน 1,000 ต้น 10,000.00      10,000.00    10,000.00     เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก้ืดช้ำง 10,000 บ.วิสำหกิจกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก้ืดช้ำง 10,000 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00122 ลว. 21 พ.ย.65
54 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00      30,000.00    30,000.00     เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก้ืดช้ำง 30,000 บ.วิสำหกิจกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก้ืดช้ำง 30,000 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00123 ลว. 21 พ.ย.65
55 จัดซ้ือวัสดุส ำหรับงำนหัตถกรรม 20,000.00      20,000.00    20,000.00     เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชน กลุ่มงำนหัตถกรรมสตรีแม่บ้ำนห้วยสถำน เป็นเงิน 20,000 บ.วิสำหกิจชุมชน กลุ่มงำนหัตถกรรมสตรีแม่บ้ำนห้วยสถำน เป็นเงิน 20,000 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00124 ลว. 21 พ.ย.65
56 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,960.00      29,960.00    29,960.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุงเรืองกิจ เป็นเงิน 29,960 บ. ร้ำนน้ ำทิพย์รุงเรืองกิจ เป็นเงิน 29,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00126 ลว. 21 พ.ย.65
57 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 11 รำยกำร 28,050.00      28,050.00    28,050.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด เป็นเงิน 28,050 บ.สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด เป็นเงิน 28,050 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00130 ลว. 21 พ.ย.65
58 จัดซ้ือปุ๋ยและสำรเคมี จ ำนวน 11รำยกำร 120,000.00    120,000.00  120,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ เป็นเงิน 120,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ เป็นเงิน 120,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00152 ลว. 21 พ.ย.65
59 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 66,000.00      66,000.00    66,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก. บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 66,000 บ. หจก. บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 66,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00120 ลว. 21 พ.ย.65
60 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 5,000.00        4,990.00      4,990.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 1,490 บ./บจก.ฮอทิโกร เป็นเงิน 3,500 บ.บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 1,490 บ./บจก.ฮอทิโกร เป็นเงิน 3,500 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00135 ลว. 21 พ.ย.65
61 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 1 รำยกำร 59,800.00      59,200.00    59,200.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 1,800 บ./ หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 1,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00139 ลว. 21 พ.ย.65

บจก.อฮทิ โกร เป็นเงิน 57,400 บ. บจก.อฮทิ โกร เป็นเงิน 57,400 บ. PO6511-00140 ลว. 21 พ.ย.65
62 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 30,000.00      29,530.00    29,530.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 29,530 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 29,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00133 ลว. 21 พ.ย.65
63 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 48,940.00      39,160.00    39,160.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 39,160 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 39,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-000141 ลว. 21 พ.ย.65



64 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 4,670.00        4,260.00      4,260.00       เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 3,800 บ./ บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 3,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00142 ลว. 21 พ.ย.65
บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  460 บำท บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  460 บำท PO6511-00143 ลว. 21 พ.ย.65

65 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 19,960.00      19,915.00    19,915.00     เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 4,980 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 4,980 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00136 ลว. 21 พ.ย.65
บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 5,275 บ./ บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 5,275 บ./ PO6511-00137  ลว. 21 พ.ย.65
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 9,660 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 9,660 บ. PO6511-00138  ลว. 21 พ.ย.65

66 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 110,500.00    109,900.00  109,900.00   เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 109,900 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 109,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00119 ลว. 21 พ.ย.65
67 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,010.00      10,010.00    10,010.00      เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง เป็นเงิน 10,010 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง เป็นเงิน 10,010 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00125 ลว. 21 พ.ย.65
68 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 19,950.00      19,950.00    19,950.00      เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง เป็นเงิน 19,950 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง เป็นเงิน 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00127 ลว. 21 พ.ย.65
69 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 10,000.00      10,000.00    10,000.00     เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง เป็นเงิน 10,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง เป็นเงิน 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00128 ลว. 21 พ.ย.65
70 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 2,910.00        2,910.00      2,910.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง เป็นเงิน 2,910 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง เป็นเงิน 2,910 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00129 ลว. 21 พ.ย.65
71 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 42,700.00      33,525.00    33,525.00     เฉพำะเจำะจง บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 9,750 บ./ บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 9,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00149 ลว. 21 พ.ย.65

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 23,775 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 23,775 บ. PO6511-00151 ลว. 21 พ.ย.65
72 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 20,000.00      15,770.00    15,770.00     เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็ฯเงิน 15,770 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็ฯเงิน 15,770 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00148 ลว. 21 พ.ย.65
73 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 88,000.00      87,000.00    87,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 87,000 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง เป็นเงิน 87,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00121 ลว. 21 พ.ย.65
74 จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขต70,740.00      70,740.00    70,740.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 70,740 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 70,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00020 ลว.7 พย.65

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงห้วยก้ำงปลำ
75 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 37,113.00      37,113.00    37,113.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 34,113 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 34,113 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00021 ลว.7 พย.65
76 จ้ำงท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร 47,500.00      47,500.00    47,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 47,500 บ.ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 47,500 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00023 ลว.7 พย.65
77 จ้ำงเหมำจัดท ำของท่ีระลึกส ำหรับส่ือมวลชน 9,900.00        9,900.00      9,900.00       เฉพำะเจำะจง นำยจีระพันธ์ุ ฝ้ันพรม 9,900 บ. นำยจีระพันธ์ุ ฝ้ันพรม 9,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00022 ลว.7 พย.65
78 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 11,370.00      11,370.00    11,370.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 11,370 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 11,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00024 ลว.7 พย.65
79 จ้ำงท ำสมุดบันทึกสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)74,000.00      74,000.00    74,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์ 74,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์ 74,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00055 ลว.11 พย.65
80 จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขต136,400.00    136,400.00  136,400.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 136,400 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 136,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00066 ลว.14 พย.65

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงวำวี
81 จ้ำงผลิตส่ือองค์ควำมรู้ จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00      10,000.00    10,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 10,000 บ.ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 10,000 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0014 ลว.17 พย.65
82 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ฉลำกสินค้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 21,000.00      21,000.00    21,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 21,000 บ.ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 21,000 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00154 ลว.21 พย.65
83 ส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขต191,958.00    191,958.00  191,958.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 191,958 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 191,958 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00155 ลว.21 พย.65

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง
84 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 รำยกำร 5,350.00        5,350.00      5,350.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ 5,350 บ. ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ 5,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00159 ลว.23 พย.65
85 จ้ำงเหมำผลิตส่ือวีดิทัศน์แนะน ำผลผลิต โครงกำรหลวง จ ำนวน 1 โครงกำร107,000.00    107,000.00  107,000.00   เฉพำะเจำะจง แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 107,000 บ. แมส เอฟ.เอ็ม.-ร่มธรรม ร่มใจ 107,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00171 ลว.23 พย.65
86 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลขอบเขตท่ีดินรำยแปลง และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินรำย86,798.40      86,798.40    86,798.40     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 86,798.40 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 86,798.40 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00180 ลว.23 พย.65

แปลงของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรสบเมย 
(บ้ำนห้วยยำก)

87 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลขอบเขตท่ีดินรำยแปลง และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินรำย95,700.80      95,700.80    95,700.80     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 95,700.40 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 95,700.40 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00184 ลว.23 พย.65
แปลงของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรสบโขง 
(บ้ำนแม่หลองใต้)

88 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลขอบเขตท่ีดินรำยแปลง และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินรำย98,761.00      98,761.00    98,761.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761.00 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00188 ลว.23 พย.65
แปลงของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรแม่สำมแลบ
(บ้ำนแม่แคะหลวง แม่แคะน้อย)

89 จ้ำงจัดท ำวำรสำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)60,000.00      60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์ 60,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์ 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00207 ลว.25 พย.65
90 จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิในเชิงควำมคุ้มค่ำกำรด ำเนินภำรกิจ192,000.00    192,000.00  192,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยจำรึก สิงหปรีชำ 192,000 บ. นำยจำรึก สิงหปรีชำ 192,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00208 ลว.25 พย.65

สวพส.
91 จ้ำงผลิตโปสเตอร์ไวนิลองค์ควำมรู้ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00      20,000.00    20,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 20,000 บ.ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 20,000 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0031 ลว.30 พย.65



92 จ้ำงท ำฉลำกสินค้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,400.00      10,400.00    10,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 10,400 บ. ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 10,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00210 ลว.30 พย.65
93 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์โลโก้สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน) จ ำนวน 1 รก.5,000.00        5,000.00      5,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,000 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00211 ลว.30 พย.65
94 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00      25,615.80    25,615.80     เฉพำะเจำะจง บริษัท เวนเนอร์ จ ำกัด 25,615.80 บำท บริษัท เวนเนอร์ จ ำกัด 25,615.80 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6510-00014  ลว.4 พย 65
95 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00      15,990.00    15,990.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์  15,990 บำท บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์  15,990 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6510-00012  ลว.4 พย 65
96 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00      11,990.00    11,990.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 11,990 บำท บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 11,990 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0001  ลว.4 พย 65
97 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 16,800.00      16,800.00    14,100.00     เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 16,800 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 16,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0002  ลว.4 พย 65
98 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00        8,000.00      8,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 8,000 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 8,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0003  ลว.4 พย 65
99 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00        5,980.00      5,980.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 5,980 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 5,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0004  ลว.4 พย 65

100 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00      9,770.00      9,770.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 9,770 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 9,770 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00013  ลว.4 พย 65
101 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00      9,280.00      9,280.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 9,280 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 9,280 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00015  ลว.4 พย 65
102 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,000.00        5,000.00      5,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 5,000 บำท ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 5,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00016 ลว.4 พย 65
103 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 20,000.00      19,866.00    19,866.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 19,866 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 19,866 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00042 ลว.14 พย 65
104 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 60,500.00      60,075.00    60,075.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 38,825 บำท/บริษัท ฮอทิโกร 21,250 บำทหจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 38,825 บำท/บริษัท ฮอทิโกร 21,250 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00035 ลว.14 พย 65

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00036 ลว.14 พย 65
105 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00      20,000.00    20,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 20,000 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00037 ลว.14 พย 65
106 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 41,200.00      41,200.00    41,200.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 41,200 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 41,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0011 ลว.14 พย 65
107 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 83,800.00      83,500.00    83,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 68,500 บำท/บจก ซีที เฟรซ 15,000 บำท บ.ฮอทิโกร 68,500 บำท/บจก ซีที เฟรซ 15,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0009 ลว.14 พย 65

เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0010 ลว.14 พย 65

108 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 28,000.00      28,000.00    28,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 28,000 บำท หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 28,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00078 ลว.17 พย 65
109 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00      6,500.00      6,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 6,500 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 6,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00076 ลว.17 พย 65
110 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 19,700.00      19,700.00    19,700.00     เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 19,700 บำท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 19,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00081 ลว.17 พย 65
111 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 20,000.00      20,000.00    20,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 20,000 บำท ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00086 ลว.17 พย 65
112 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00        7,130.00      7,130.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 7,130 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 7,130 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0015 ลว.17 พย 65
113 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00      25,000.00    24,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ 24,500 บำท บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ 24,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00075 ลว.17 พย 65
114 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรจ ำนวน 23 รำยกำร 28,350.00      28,245.00    28,245.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,454 บำท/ บ.สมำร์ท โซลูช่ัน 16,790  บำทหจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,454 บำท/ บ.สมำร์ท โซลูช่ัน 16,790  บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00091 ลว.18 พย 65

เฉพำะเจำะจง PO6511-00092 ลว.18 พย 65
115 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 7,000.00        6,990.00      6,990.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 6,990 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 6,990 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00094 ลว.18 พย 65
116 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  4 รำยกำร 27,900.00      27,900.00    27,900.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 27,900 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 27,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00096 ลว.18 พย 65
117 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 5 รำยกำร 10,000.00      9,865.00      9,865.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 9,865 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 9,865 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00097 ลว.18 พย 65
118 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 6 รำยกำร 3,600.00        3,360.00      3,360.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำร 3,360 บำท มูลนิธิโครงกำร 3,360 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00099 ลว.18 พย 65
119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 10,500.00      9,590.00      9,590.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,590 บำท บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,590 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00100 ลว.18 พย 65
120 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 19 รำยกำร 5,000.00        4,849.00      4,849.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 4,849 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 4,849 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00112 ลว.18 พย 65
121 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,000.00      15,140.00    15,140.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ 15,140 บำท บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ 15,140 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00104 ลว.18 พย 65
122 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 1,650.00        1,290.00      1,290.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,290 บำท บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,290 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00102 ลว.18 พย 65
123 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 10,000.00      9,970.00      9,970.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 9,970 บำท บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 9,970 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00089 ลว.18 พย 65
124 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 10,000.00      10,000.00    10,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 10,000 บำท ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00174 ลว.23 พย 65
125 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 20,000.00      16,391.00    16,391.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ำกัด 16,391 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ำกัด 16,391 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00172 ลว.23 พย 65
126 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 54,250.00      54,000.00    54,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 54,000 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 54,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00173 ลว.23 พย 65
127 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 2,450.00        2,450.00      2,450.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 2,450 บำท บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 2,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00175 ลว.23 พย 65
128 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 19,650.00      16,670.00    16,670.00     เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,690 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,690 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0002 ลว.4 พ.ย.65

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,080 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,080 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0003 ลว.4 พ.ย.65



บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,900 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0004 ลว.4 พ.ย.65
129 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 30 รำยกำร 97,178.00      78,375.00    78,375.00     เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,925 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,925 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0005 ลว.2 พ.ย.65

มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,400 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,400 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0006 ลว.2 พ.ย.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 38,460 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 38,460 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0007 ลว.2 พ.ย.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 13,810 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 13,810 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0008 ลว.2 พ.ย.65
พรพรรณค้ำวัสดุ 8,040 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 8,040 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0009 ลว.2 พ.ย.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,760 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0010 ลว.2 พ.ย.65

130 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,500.00      9,900.00      9,900.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก. 9,900 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก. 9,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0011 ลว.7 พ.ย.65
131 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00        2,000.00      2,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 2,000 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 2,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0012 ลว.7 พ.ย.65
132 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 8 รำยกำร 19,985.00      19,950.00    19,950.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 19,950 บ. หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00054 ลว.11 พ.ย.65
133 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 15,200.00      7,410.00      7,410.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,510 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,510 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0018 ลว.21 พ.ย.65

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,900 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6511-0019 ลว.21 พ.ย.65
134 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,000.00      10,800.00    10,800.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก. 10,800 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก. 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0017 ลว.21 พ.ย.65
135 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 8,980.00        7,432.00      7,432.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,692 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,692 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0018 ลว.21 พ.ย.65

พรพรรณค้ำวัสดุ 5,740 บ. พรพรรณค้ำวัสดุ 5,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0019 ลว.21 พ.ย.65
136 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 8,750.00        7,850.00      7,850.00       เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวัสดุ 3,950 บ./ พรพรรณค้ำวัสดุ 3,950 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0020 ลว.21 พ.ย.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,900 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0021 ลว.21 พ.ย.65
137 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 8 รำยกำร 85,200.00      64,132.00    64,132.00     เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,382 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,382 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0023 ลว.24 พ.ย.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 38,500 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 38,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0024 ลว.24 พ.ย.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,250 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6511-0025 ลว.24 พ.ย.65

138 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 9,930.00        9,092.00      9,092.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,342 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,342 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00194 ลว.25 พ.ย.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,950 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,950 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00195 ลว.25 พ.ย.65
บ.แฮดน์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,800 บ. บ.แฮดน์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00196 ลว.25 พ.ย.65

139 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 2-4 พ.ย. 65 นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 2-4 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3944 ลว. 31 ต.ค. 65
140 จ้ำงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษำควำม 26,750.00      26,750.00    26,750.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 26,750 บำทร้ำนชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 26,750 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00079 ลว. 17 พ.ย. 65

ปลอดภัยภำยในสถำบัน จ ำนวน 12 จุด
141 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12691 ลว. 1 พ.ย. 65
142 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4037 ลว. 7 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65
143 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3954 ลว. 1 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65
144 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3913 ลว. 27 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65
145 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12396 ลว. 27 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65
146 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00        8,700.00      8,700.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 14-18 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 14-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3928 ลว. 27 ต.ค. 65
147 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 15-17 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12399 ลว. 27 ต.ค. 65
148 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12467 ลว. 28 ต.ค. 65
149 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12693 ลว. 1 พ.ย. 65
150 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12362 ลว. 27 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65
151 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4057 ลว. 7 พ.ย. 65



รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65
152 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00      3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3984 ลว. 2 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65
153 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00      3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3955 ลว. 1 พ.ย. 65
154 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00      3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จัทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จัทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4011 ลว. 4 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65
155 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00      3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4044 ลว. 7 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65
156 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00      3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 17-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4074 ลว. 8 พ.ย. 65
157 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,400.00        5,400.00      5,400.00       เฉพำะเจำะจง รถตู้ นำยอุดร มูลมอญ 5,400 บำท 3 วัน 1 คัน 17-19 พ.ย. 65รถตู้ นำยอุดร มูลมอญ 5,400 บำท 3 วัน 1 คัน 17-19 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4073 ลว. 8 พ.ย. 65
158 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3998 ลว. 3 พ.ย. 65
159 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ 1 รำยกำร 5,400.00        5,400.00      5,400.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4032 ลว. 7 พ.ย. 65

รถตู้ 5,400 บำท จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65 รถตู้ 5,400 บำท 3 วัน 1 คัน 14-16 พ.ย. 65
160 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12359 ลว. 27 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 14-17 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 14-17 พ.ย. 65
161 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12570 ลว. 28 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 14-17 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 14-17 พ.ย. 65
162 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00        8,700.00      8,700.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 14-18 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 14-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12404 ลว. 27 ต.ค. 65
163 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00        8,700.00      8,700.00       เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 14-18 พ.ย. 65นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 14-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3949 ลว. 1 พ.ย. 65
164 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สผ)/1297 ลว. 3 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 15-18 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วัน 1 คัน 15-18 พ.ย. 65
165 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 15-18 พ.ย. 65นำยประพันธ์ ไชยชมภู 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 15-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12687 ลว. 1 พ.ย. 65
166 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 15-18 พ.ย. 65ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 15-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12403 ลว. 27 ต.ค. 65
167 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 15-18 พ.ย. 65นำยประพันธ์ ไชยชมภู 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 15-18 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12647 ลว. 1 พ.ย. 65
168 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12397 ลว. 27 ต.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 16-18 พ.ย. 65
169 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 21-23 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วัน 1 คัน 21-23 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4040 ลว. 7 พ.ย. 65
170 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00        8,700.00      8,700.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 8,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4105 ลว. 15 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 21-25 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 1 คัน 21-25 พ.ย. 65
171 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 22-25 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 22-25 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3923 ลว. 27 ต.ค. 65
172 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00        5,300.00      5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/3980 ลว. 2 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 21-23 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วัน 1 คัน 21-23 พ.ย. 65
173 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 22-25 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 22-25 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12694 ลว. 1 พ.ย. 65
174 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 8,700.00        8,700.00      8,700.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 21-25 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วัน 1 คัน 21-25 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/12970 ลว. 7 พ.ย. 65
175 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 26,100.00      26,100.00    26,100.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 26,100 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 26,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สผ)/1324 ลว. 8 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 3 คัน 21-25 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วัน 3 คัน 21-25 พ.ย. 65
176 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00      3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4090 ลว. 14 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 21-22 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 21-22 พ.ย. 65
177 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00        7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 21-24 พ.ย. 65นำยอุดร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วัน 1 คัน 21-24 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4110 ลว. 15 พ.ย. 65
178 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00      3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4156 ลว. 17 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 24-25 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วัน 1 คัน 24-25 พ.ย. 65
179 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00      1,800.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4116 ลว. 15 พ.ย. 65



รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 25 พ.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วัน 1 คัน 25 พ.ย. 65
180 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00        1,800.00      1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 25 พ.ย. 65นำยนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บำท 1 วัน 1 คัน 25 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4135 ลว. 16 พ.ย. 65
181 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกศ ห้องกำรเงิน 4,119.50        4,119.50      4,119.50       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส 4,119.50 บำทห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส 4,119.50 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00087 ลว. 17 พ.ย. 65

ส ำนักอ ำนวยกำร Daisenko 36,000BTU
หมำยเลขครุภัณฑ์ 58-1-4-01/29

182 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ อำคำร 5 ช้ัน 1 1,658.50        1,658.50      1,658.50       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส 1,658.50 บำทห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส 1,658.50 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00088 ลว. 17 พ.ย. 65
York ขนำด 19,000 BTU 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0006/023

183 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกศ ห้องกำรเงิน 2,996.00        2,996.00      2,966.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส 2,966.00 บำทห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส 2,966.00 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6511-00085 ลว. 17 พ.ย. 65
ส ำนักอ ำนวยกำร Daisenko 36,000BTU
หมำยเลขครุภัณฑ์ 58-1-4-01/30

184 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ิน HP ColerLaserJet 2,642.00        2,642.00      2,642.00       เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 2,642 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 2,642 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6509-0023 ลว. 30 ก.ย. 65
Enterprise M553
หมำยเลขครุภัณฑ์ 62-1-13-03/06

185 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00        3,600.00      3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 พ.ย. 65นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บำท 2 วัน 1 คัน 24-25 พ.ย. 65ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/4021 ลว. 4 พ.ย. 65



1 ซ้ือพัสดุอุปกรณ์ส ำหรับท ำอำหำรกำดหม้ัวคัวฮอม จ ำนวน 6 รำยกำร 1,284.00                   1,284.00                   เฉพำะเจำะจง นำง กุลษวัลย์ ศิริปัญญำ 1,284.00                 นำง กุลษวัลย์ ศิริปัญญำ 1,284.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 พ.ย. 65

2 ซ้ือพัสดุอุปกรณ์ส ำหรับท ำอำหำรกำดหม้ัวคัวฮอม จ ำนวน 6 รำยกำร 16,050.00                 16,050.00                 เฉพำะเจำะจง นำง วิภำ กันทะรำช 16,050.00               นำง วิภำ กันทะรำช 16,050.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 พ.ย. 65

3 ซ้ือพัสดุอุปกรณ์ส ำหรับท ำอำหำรกำดหม้ัวคัวฮอม จ ำนวน 1 รำยกำร 350.00                      350.00                      เฉพำะเจำะจง นำยมำนพ วิบูลย์มำ 350.00                    นำยมำนพ วิบูลย์มำ 350.00                      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 พ.ย. 65

4 ซ้ือพืชอำหำรส ำหรับแมลง จ ำนวน 8 รำยกำร 20,750.00                 20,750.00                 เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนำงสำววัญเพ็ญ ธรรมขันแข็ง20,750.00               ร้ำน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนำงสำววัญเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 20,750.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00004
2.ร้ำน ด.เกษตรดี โดยนำงสมศรี มีสุข 23,950.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 11 พ.ย. 65
3.ร้ำนกรรณิกำร์ วัสดุภัณฑ์ โดยนำงกรรณิกำร์ อัมพรลักษณ์22,600.00               

5 จ้ำงซ่อมระบบไมค์โครโฟนห้องประชุม จ ำนวน 5 ชุด 25,680.00                 25,680.00                 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทิกเกอร์ซำวด์แอนด์ซีสเท็ม 25,680.00               ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทิกเกอร์ซำวด์แอนด์ซีสเท็ม 25,680.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ย. 65

6 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 2 งำน 13,696.00                 13,696.00                 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 13,696.00               ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 13,696.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ย. 65

7 ซ้ืออำหำรกำดหม้ัวคัวฮอม จ ำนวน 8 รำยกำร 2,110.00                   2,110.00                   ร้ำนณัฐพงศ์กำรค้ำ โดยนำยณัฐพงศ์ ไชยวงค์ 2,110.00                 ร้ำนณัฐพงศ์กำรค้ำ โดยนำยณัฐพงศ์ ไชยวงค์ 2,110.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 พ.ย. 65

8 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ป๊ัมน้ ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 3,600.00                   3,600.00                   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,600.00                 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,600.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 พ.ย. 65

9 จ้ำงเหมำรถไถ พร้อมคนขับและน้ ำมันเช้ือเพลิง จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00                   8,000.00                   เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 8,000.00                 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 8,000.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00009
2.นำยนิคม สมหล้ำ 9,500.00                 ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 15 พ.ย. 65
3.นำยดนุพล โบแบน 11,000.00               

10 ซ้ือกล้วยไม้ จ ำนวน 9 รำยกำร 499,990.00               499,990.00               เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 499,990.00             สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 499,990.00               เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00010
2.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 554,060.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 พ.ย. 65
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 541,410.00             

11 ซ้ือพรรณไม้ จ ำนวน 9 รำยกำร 276,000.00               276,000.00               เฉพำะเจำะจง 1.นำยดวงแก้ว ปินค ำ 276,000.00             นำยดวงแก้ว ปินค ำ 276,000.00               เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00011
2.นำงละม่อม ตำค ำ 299,000.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 พ.ย. 65
3.นำยสำยัณ กำไว 322,000.00             

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 18,984.00                 18,984.00                 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 18,984.00               บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 18,984.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00012
2.ร้ำนAmozonia Landscape 23,730.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 พ.ย. 65
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 23,698.36               

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 50,000.00                 50,000.00                 เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 50,000.00               ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 50,000.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00013
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ำกัด 53,610.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 พ.ย. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 52,647.00               

14 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ ำนวน 5 รำยกำร 28,790.00                 28,790.00                 เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำน ด.เกษตรดี โดยนำงสมศรี มีสุข 28,790.00               ร้ำน ด.เกษตรดี โดยนำงสมศรี มีสุข 28,790.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00014
2.ร้ำน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนำงสำววัญเพ็ญ ธรรมขันแข็ง29,440.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 พ.ย. 65
3.ร้ำนกรรณิกำร์ วัสดุภัณฑ์ โดยนำงกรรณิกำร์ อัมพรลักษณ์29,135.00               

15 จ้ำงตัดแต่งก่ิงไม้ตำมแนวสำยไฟเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกลมพำยุ 20,000.00                 20,000.00                 เฉพำะเจำะจง 1.นำยวิเชียร ศรีจันทร์ต๊ะ 20,000.00               นำยวิเชียร ศรีจันทร์ต๊ะ 20,000.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00015
จ ำนวน 1 งำน 2.นำยรุ่งโรจน์ ต่อมค ำ 25,000.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 พ.ย. 65

3.นำงสำวธิดำรัตน์ ฟักทอง 28,000.00               

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



16 จ้ำงซ่อมชุดรับ-ส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ตไร้สำย จ ำนวน 1 งำน 8,239.00                   8,239.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 8,239.00                 ร้ำนชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 8,239.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00016
โดยนำงสำวนวภัสร์ ยำวุฒิ โดยนำงสำวนวภัสร์ ยำวุฒิ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 พ.ย. 65

17 ซ้ือวัสดุส ำหรับเพำะเล้ียง และจัดแสดงแมลงเพ่ือกำรเรียนรู้ 25,200.00                 25,200.00                 เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 25,200.00               ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 25,200.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00017
จ ำนวน 4 รำยกำร 2.ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 26,070.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 17 พ.ย. 65

3.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร 26,310.00               

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ อำคำรนิทรรศกำร สวพส. และห้องสมุด 25,091.50                 25,091.50                 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 25,091.50               ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 25,091.50                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00018
จ ำนวน 2 เคร่ือง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 พ.ย. 65

19 ซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 52,500.00                 52,500.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพียวเมำน์เทน จ ำกัด 52,500.00               บริษัท เพียวเมำน์เทน จ ำกัด 52,500.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00019
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 พ.ย. 65

20 จ้ำงล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 2 งำน 30,388.00                 30,388.00                 เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวกวินรัตน์ สุรีย์พงษ์ 30,388.00               นำงสำวกวินรัตน์ สุรีย์พงษ์ 30,388.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00020
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอพี 38,000.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 21 พ.ย. 65
3.นำงกนกอร เมธำรัตน์อนุกูล 35,200.00               

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดท ำป้ำยข้อมูลพรรณไม้ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,929.20                 20,929.20                 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 20,929.20               บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 20,929.20                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00021
2.บริษัท ริบบอน(ไทยแลนด์) จ ำกัด 21,902.90               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 21 พ.ย. 65
3.บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 25,455.30               

22 ซ้ือพรรณไม้ จ ำนวน 112 รำยกำร 61,885.00                 61,885.00                 เฉพำะเจำะจง นำยวัชพล แก้วอนันต์ 61,885.00               นำยวัชพล แก้วอนันต์ 61,885.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00022
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 พ.ย. 65

23 ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 110,300.00               110,300.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 110,300.00             บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 110,300.00               เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00023
2.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ ำกัด 112,000.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 21 พ.ย. 65
3.บริษัท นิยมพำนิช จ ำกัด 115,500.00             

24 จ้ำงลงโฆษณำสถำนีวิทยุประชำสัมพันธ์เทศกำลชมสวน 20,000.00                 20,000.00                 เฉพำะเจำะจง สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่20,000.00               สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 20,000.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00024
(Flora Festival 2022) ภำยใต้แนวคิด "แอ่วสุขใจ ไอ มิส ยู" ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 พ.ย. 65
จ ำนวน 1 งำน

25 ซ้ือเคร่ืองมือและวัสดุซ่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำโดยสำรชมสวน 6,712.00                   6,712.00                   เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกัด 6,712.00                 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกัด 6,712.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00025
จ ำนวน 14 รำยกำร 2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ ำกัด 7,040.00                 ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 22 พ.ย. 65

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 7,744.00                 

26 จ้ำงล้ำงฆ่ำเช้ือท ำควำมสะอำดเคร่ืองซักผ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 9,000.00                   9,000.00                   เฉพำะเจำะจง 1.นำยกิตติธัช เทือกเหมย 9,000.00                 นำยกิตติธัช เทือกเหมย 9,000.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00026
จ ำนวน 2 งำน 2.นำยวีระยุทธ ค ำใจ 10,800.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 22 พ.ย. 65

3.นำยณัฐพล จอมแก้ว 12,000.00               

27 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ CPU หมำยเลขครุภัณฑ์ สวพส. 58-1-13-01/85 2,850.00                   2,850.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนำงสำวจีรำรัตน์ หมู่หนอง2,850.00                 2,850.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00034
จ ำนวน 1 งำน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 พ.ย. 65

28 ซ้ือวัสดุประปำ 46 รำยกำร 50,000.00                 50,000.00                 เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำคิน ซีวิล 50,000.00               ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำคิน ซีวิล 50,000.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00035
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พิมพ์ลภัส กำรโยธำ 55,829.39               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 29 พ.ย. 65
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดนูคอนสตัรคช่ัน 53,106.24               

29 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 15 รำยกำร 16,094.00                 16,094.00                 เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 16,094.00               ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 16,094.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00036
2.บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 16,300.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 29 พ.ย. 65
3.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ำกัด 16,489.00               

30 ซ้ือวัสดุอุปกณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน 8 รำยกำร 5,470.00                   5,470.00                   เฉพำะเจำะจง 1.นำยอิศรำ แก้วชำลุน 5,470.00                 นำยอิศรำ แก้วชำลุน 5,470.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00037
2.นำงสำวภัทรทัย อินต๊ะผัด 5,572.00                 ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 30 พ.ย. 65
3.นำยอมรเทพ ศรีบุญเรือง 5,600.00                 

31 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร จ ำนวน 1 งำน 2,140.00                   2,140.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 2,140.00                 บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 2,140.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 พ.ย. 65

32 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร จ ำนวน 1 งำน 3,000.00                   3,000.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 3,000.00                 บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 3,000.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 พ.ย. 65



33 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร จ ำนวน 1 งำน 3,000.00                   3,000.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 3,000.00                 บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 3,000.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ย. 65

34 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร จ ำนวน 1 งำน 4,280.00                   4,280.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 4,280.00                 บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 4,280.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ย. 65

35 ซ้ือเก้ำอ้ีพลำสติก จ ำนวน 766 ตัว 122,560.00               122,560.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 122,560.00             บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 122,560.00               เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00005
2.บริษัท ภัทรอุดร จ ำกัด 134,050.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 11 พ.ย. 65
3.ร้ำนจิตรเจริญเฟอร์นิเจอร์ 137,880.00             

36 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ ำนวน 45 รำยกำร 99,812.90                 99,812.90                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ำกัด 99,812.90               บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ำกัด 99,812.90                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ย. 65

37 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ จ ำนวน 26 รำยกำร 57,926.50                 57,926.50                 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง57,926.50               บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง57,926.50                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ย. 65

38 ซ้ือสินค้ำและวัสดุอุปกรณ์ร้ำนจ ำหน่ำยกำแฟฯ จ ำนวน 43 รำยกำร 75,583.00                 75,583.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ำกัด 75,583.00               บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ำกัด 75,583.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 14 พ.ย. 65

39 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 450 ชุด 76,500.00                 76,500.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 76,500.00               ร้ำนครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 76,500.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00009
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 14 พ.ย. 65

40 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 450 ชุด 36,000.00                 36,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรวรรณ ชำบำง 36,000.00               นำงสำวอรวรรณ ชำบำง 36,000.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 14 พ.ย. 65

41 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 20 แผ่น 2,000.00                   2,000.00                   เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,000.00                 ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,000.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00011
2.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 3,600.00                 ถูกต้องครบถ้วน ลว. 14 พ.ย. 65
3.Earth Excellent Design 3,000.00                 

42 จ้ำงซ่อมแซมป้ำยและบอร์ดนิทรรศกำรสวนธนำคำร จ ำนวน 2 ป้ำย 16,050.00                 16,050.00                 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท วีซำยน์ มีเดีย จ ำกัด 16,050.00               บริษัท วีซำยน์ มีเดีย จ ำกัด 16,050.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00012
2.บริษัท ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์ช่ัน เอเจนซ่ี จ ำกัด ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 15 พ.ย. 65
3.บริษัท เอ-ไมซ์ คอร์ป จ ำกัด

43 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับซ่อมแซมภำยในโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 19,130.00                 19,130.00                 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 19,130.00               บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 19,130.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00013
จ ำนวน 5 รำยกำร 2.บริษัท กิตติวิบูลย์ จ ำกัด 22,256.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 15 พ.ย. 65

3.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 21,565.85               

44 ซ้ืออุปกณ์ในกำรจัดกิจกรรมเทศกำลชมสวน จ ำนวน 6 รำยกำร 2,017.00                   2,017.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ำกัด 2,017.00                 บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ำกัด 2,017.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 17 พ.ย. 65

45 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร จ ำนวน 1 งำน 8,560.00                   8,560.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 8,560.00                 บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 8,560.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 พ.ย. 65

46 จ้ำงทำสีตุ๊กตำปูนป้ันสวนธนำคำรแห่งประเทศไทย จ ำนวน 2 งำน 16,000.00                 16,000.00                 เฉพำะเจำะจง 1.นำยชัยฤทธ์ิ วิชิตำภำ 16,000.00               นำยชัยฤทธ์ิ วิชิตำภำ 16,000.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00016
2.นำงสำวทิวำพร เจียวสว่ำง 20,500.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 21 พ.ย. 65
3.นำยพงศธร อัง 26,500.00               

47 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับให้บริกำรลูกค้ำ จ ำนวน 5 รำยกำร 146,430.00               146,130.00               เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเอ.ซี.เคอร์เทน โดยนำยอัครชัย ดวงดี 146,130.00             ร้ำนเอ.ซี.เคอร์เทน โดยนำยอัครชัย ดวงดี 146,130.00               เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00017
2.ร้ำนบัณฑิตเฟอร์นิเจอร์ โดยนำยบัณฑิต แก้วค ำฟู 158,960.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 21 พ.ย. 65
3.ร้ำนณรงค์ เฟอร์นิเจอร์ โดยนำยณรงค์ ณ วันจันทร์ 170,480.00             

48 ซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ ำนวน 2 เคร่ือง 15,998.00                 15,998.00                 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 15,998.00               บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 15,998.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00018
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 17,000.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 22 พ.ย. 65
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ำกัด 17,800.00               

49 ซ้ือสินค้ำส ำหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น จ ำนวน 1 รำยกำร 19,250.00                 19,250.00                 เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 19,250.00               นำยบุญธรรม จันทร์สำม 19,250.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00019
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 พ.ย. 65

50 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 40,313.25                 40,313.25                 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง40,313.25               บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง40,313.25                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00020
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 พ.ย. 65



51 จ้ำงผลิตและติดต้ังป้ำยไม้ฉลุภำยในห้องพักโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 50,510.00                 50,510.00                 เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 50,510.00               ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 50,510.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00021
จ ำนวน 9 รำยกำร 2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 54,740.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 22 พ.ย. 65

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 56,400.00               

52 จ้ำงปรับปรุงป้ำยและบอร์ดนิทรรศกำรสวนธนำคำรแห่งประเทศไทย 40,800.00                 40,800.00                 เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 40,800.00               ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 40,800.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00022
จ ำนวน 6 งำน 2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 43,700.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 22 พ.ย. 65

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 44,150.00               

53 จ้ำงเหมำบริกำรติดต้ังเวที จ ำนวน 1 งำน 5,500.00                   5,500.00                   เฉพำะเจำะจง นำยนรำทัศน์ ณ ล ำพูน 5,500.00                 นำยนรำทัศน์ ณ ล ำพูน 5,500.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00023
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 พ.ย. 65

54 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ ำนวน 16 รำยกำร 6,846.00                   6,846.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 6,846.00                 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 6,846.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 พ.ย. 65

55 ซ้ืออุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมเทศกำลคริสต์มำส จ ำนวน 15 รำยกำร 12,174.25                 12,174.25                 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง12,174.25               บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง12,174.25                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 พ.ย. 65

56 จ้ำงเหมำบริกำรจัดโต๊ะรับประทำนอำหำรพร้อมผ้ำคลุมโต๊ะ จ ำนวน 1 งำน 9,000.00                   9,000.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพรไหม โดยนำยสมเพชร์ อุดร 9,000.00                 ร้ำนแพรไหม โดยนำยสมเพชร์ อุดร 9,000.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6511-00026
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 พ.ย. 65

53 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู 480,000.00               480,000.00               เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วงศ์1923 480,000.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์1923 480,000.00               เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท ำของ

2.บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 490,000.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด เลขท่ี (อร) 4/2566
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เรด เพสท์ เซอร์วิส 58,000.00               ลว. 14 พ.ย. 65

54 จ้างก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเพ่ือศึกษาพรรณไม้ ระยะท่ี 1 7,200,000.00            7,200,000.00            e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฝ่ังไทย 7,299,000.00          กิจการร่วมค้า ดีแอนด์วาย อเวนเจอร์ 7,200,000.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

2.บริษัท หมูทอง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 11,787,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด เลขท่ี (อร) 5/2566

3.กิจกำรร่วมค้ำ ดีแอนด์วำย อเวนเจอร์ 7,200,000.00          ลว. 15 พ.ย. 65

55 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 88,400.00                 88,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวฤดีมำศ เลำว้ำง 88,400.00               นำงสำวฤดีมำศ เลำว้ำง 88,400.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 253/2566 

ลว. 28 พ.ย. 65

56 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 88,400.00                 88,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณำ กุลำ 88,400.00               นำงสำววรรณำ กุลำ 88,400.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 254/2566 

ลว. 30 พ.ย. 65

57 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 88,400.00                 88,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวแสงเดือน จะจ๋ี 88,400.00               นำงสำวแสงเดือน จะจ๋ี 88,400.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 255/2566 

ลว. 30 พ.ย. 65

58 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 88,400.00                 88,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปภำวรินท์ เพชรจันทรังษี 88,400.00               นำงสำวปภำวรินท์ เพชรจันทรังษี 88,400.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 256/2566 

ลว. 30 พ.ย. 65

59 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 93,400.00                 93,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำยคุณธรรม แซ่ว่ำง 93,400.00               นำยคุณธรรม แซ่ว่ำง 93,400.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 257/2566 

ลว. 30 พ.ย. 65

60 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,300.00                 45,300.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรปรียำ รูปสูง 45,300.00               นำงสำวอรปรียำ รูปสูง 45,300.00                 เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 258/2566 

ลว. 30 พ.ย. 65

61 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 151,000.00               151,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยนิกร นำค๊ะป่ำ 151,000.00             นำยนิกร นำค๊ะป่ำ 151,000.00               เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 259/2566 

ลว. 30 พ.ย. 65

62 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 151,000.00               151,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยมนชัย บุญฟู 151,000.00             นำยมนชัย บุญฟู 151,000.00               เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 260/2566 

ลว. 30 พ.ย. 65
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