
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงิน
งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

 วงเงินท่ีจะซ้ือจัด
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 4 ตัวอย่าง 5 รายการ         9,244.80          9,244.80        9,244.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00037 ลว.8 ธค.65
9,244.80 บ. 9,244.80 บ.

2 ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร 41,730.00      41,730.00      41,730.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 41,730 บ. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 41,730 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00038 ลว.8 ธค.65
และจัดท าแผนท่ีแสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา

3 จ้างบริการล่ามแปลภาษา         8,000.00          8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครชัย มงคลชัย 8,000 บ. นายอัครชัย มงคลชัย 8,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00044 ลว.6 ธค.65
4 จ้างท าส่ือโปสเตอร์ จ านวน 3 รายการ       20,000.00       20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0009 ลว.2 ธค.65

 20,000 บ.  20,000 บ.
5 จ้างท าป้าย จ านวน 2 รายการ 15,200.00      15,200.00      15,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 15,200 บ. ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 15,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00134 ลว.15 ธค.65
6 จ้างท าป้ายอะคริลิค จ านวน 1 รายการ 10,350.00      10,350.00      10,350.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 10,350 บ. ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 10,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00135 ลว.16 ธค.65
7 จ้างท าป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายการ         9,500.00          9,500.00        9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิบแสนดีไซด์ โดยนางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ ร้านสิบแสนดีไซด์ โดยนางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00136 ลว.16 ธค.65

9,500 บ. 9,500 บ.
8 จ้างท าป้ายแปลงเรียนรู้และป้ายองค์ความรู้ จ านวน 10 รายการ 51,350.00      51,350.00      51,350.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาสสิคฟายด์ ซัพพลาย จ ากัด 51,350 บ. บริษัท คลาสสิคฟายด์ ซัพพลาย จ ากัด 51,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00214 ลว.27 ธค.65
9 จ้างท าป้าย จ านวน 2 รายการ            750.00            750.00           750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิบแสนดีไซด์ โดยนางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ ร้านสิบแสนดีไซด์ โดยนางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00227 ลว.28 ธค.65

750 บ. 750 บ.
10 จัดซ้ือการเกษตร จ านวน 3 รายการ 128,250.00    127,800.00    127,800.00   เฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 55,500 บาท/ หจก.จ.เจริญการเกษตร 55,500 บาท/ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00006 ลว.2 ธค 65

บริษัท ฮอทิโกร จ ากัด 72,300 บาท บริษัท ฮอทิโกร จ ากัด 72,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00007 ลว.2 ธค 65
11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,800.00      15,510.00      15,510.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 15,510 บาท บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 15,510 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00001 ลว.2 ธค 65
12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 16,800.00      9,120.00         9,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 9,120 บาท บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 9,120 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00002 ลว.2 ธค 65
13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  2 รายการ 10,000.00      10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ากัด 10,000 บาท บริษัท แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ากัด 10,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00003 ลว.2 ธค 65
14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,200.00        3,025.00         3,025.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,025 บาท หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,025 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00005 ลว.2 ธค 65
15 จัดซ้ือวัสุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 89,250.00      89,250.00      89,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง 89,250 บาท ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง 89,250 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00055 ลว.13 ธค 65
16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 20,000.00      20,000.00      20,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจ าปี การค้า 20,000 บาท ร้านจ าปี การค้า 20,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00050 ลว.13 ธค 65
17 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 5,000.00        5,000.00         5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจ าปี การค้า 5,000 บาท ร้านจ าปี การค้า 5,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00051 ลว.13 ธค 65
18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 48,050.00      48,080.00      48,050.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอทิโกร 43,250 บาท/ บริษัท ฮอทิโกร 43,250 บาท/ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00052 ลว.13 ธค 65

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,800 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,800 บาท PO6512-00054 ลว.13 ธค 65
19 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 10,000.00      9,910.00         9,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ากัด 9,910 บาท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ากัด 9,910 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0010 ลว.13 ธค 65
20 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 28,990.00      28,990.00      28,990.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปเปเรช่ัน จ ากัด 28,990 บ. บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปเปเรช่ัน จ ากัด 28,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0012 ลว.16 ธค 65
21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,000.00      34,000.00      34,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน จุรีย์พันธ์ุไม้ 34,000 บาท ร้าน จุรีย์พันธ์ุไม้ 34,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00100 ลว.16 ธค 65
22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 99,400.00      99,400.00      99,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 99,400 บาท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 99,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00098 ลว.16 ธค 65
23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 5,700.00        5,700.00         5,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธรพานิชย์ 5,700 บาท ร้านธรพานิชย์ 5,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00152 ลว.21 ธค 65
24 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 17,550.00      16,870.00      16,870.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 16,870 บ. บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 16,870 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00151 ลว.21 ธค 65
25 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 18 รายการ 8,940.00        8,940.00         8,940.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.การเกษตร 8,940 บาท ร้าน ป.การเกษตร 8,940 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00092 ลว.16 ธค 65

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 ธันวำคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงิน
งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

 วงเงินท่ีจะซ้ือจัด
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

26 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 20,850.00      20,660.00      20,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.การเกษตร 20,660 บาท ร้าน ป.การเกษตร 20,660 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00091 ลว.16 ธค 65
27 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 5,650.00        4,890.00         4,890.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.การเกษตร 4,890 บาท ร้าน ป.การเกษตร 4,890 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00096 ลว.16 ธค 65
28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 51,750.00      51,470.00      51,470.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 33,000 บาท/ หจก.บ้านสวนครูเก่ง 33,000 บาท/ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00093 ลว.16 ธค 65

เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 18,470 บาท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 18,470 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00094 ลว.16 ธค 65
29 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 26 รายการ 10,000.00      9,820.00         9,820.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ากัด 9,820 บาท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ากัด 9,820 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00127 ลว.16 ธค 65
30 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 30,000.00      30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจุรีย์พันธ์ุไม้ 30,000 บาท ร้านจุรีย์พันธ์ุไม้ 30,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00102 ลว.16 ธค 65
31 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,000.00      34,000.00      34,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจุรีย์พันธ์ุไม้ 34,000 บาท ร้านจุรีย์พันธ์ุไม้ 34,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00098 ลว.16 ธค 65
32 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,980.00      19,920.00      19,920.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.การเกษตร 19,920 บาท ร้าน ป.การเกษตร 19,920 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00104 ลว.16 ธค 65
33 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 60,000.00      60,000.00      60,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสิบแสนดีไวร์ 60,000 บาท ร้านสิบแสนดีไวร์ 60,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00176 ลว.23 ธค 65
34 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 8,700.00        8,700.00         8,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 8,700 บาท 5 วัน 1 คัน 21-25 พ.ย. 65 ร้านแดงรถเช่า 8,700 บาท 5 วัน 1 คัน 21-25 พ.ย. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4020 ลว. 4 พ.ย. 65
35 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4411 ลว. 7 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 13-15 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 13-15 ธ.ค. 65
36 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 13-16 ธ.ค. 65 ร้านแดงรถเช่า 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 13-16 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14182 ลว. 1 ธ.ค. 65
37 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 13-16 ธ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 13-16 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4291 ลว. 28 พ.ย. 65
38 จ้างเหมาบริการรถตู้ 1 รายการ 5,400.00        5,400.00         5,400.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,400 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13788 ลว. 23 พ.ย. 65

รถตู้ จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 รถตู้ จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65
39 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 6-8 ธ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 6-8 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4219 ลว. 22 พ.ย. 65
40 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4233 ลว. 23 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65
41 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 3,600.00        3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13751 ลว. 23 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน 13-14 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน 13-14 ธ.ค. 65
42 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 3,600.00        3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13752 ลว.23 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ธ.ค. 65
43 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 3,600.00        3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4402 ลว. 7 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน 15-16 ธ.ค. 65
44 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4352 ลว. 1 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 13-15 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 13-15 ธ.ค. 65
45 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 นายประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4321 ลว. 29 พ.ย. 65
46 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14108 ลว. 30 พ.ย. 65
47 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 13-15 ธ.ค. 65 นายประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 13-15 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4158 ลว. 17 พ.ย. 65
48 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4384 ลว. 2 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65
49 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4359 ลว. 1 ธ.ค. 65
50 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 13-15 ธ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 13-15 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13611 ลว. 21 พ.ย. 65
51 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 1,800.00        1,800.00         1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 16 ธ.ค. 65 นายประพันธ์ ไชยชมภู 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 16 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14531 ลว. 7 ธ.ค. 65
52 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 13-16 ธ.ค. 65 นายนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 13-16 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13966 ลว. 28 พ.ย. 65
53 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 13-16 ธ.ค. 65 นายนัฐพงษ์ ไชยมงคล 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 13-16 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4290 ลว. 28 พ.ย. 65
54 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14259 ลว. 2 ธ.ค. 65



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงิน
งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

 วงเงินท่ีจะซ้ือจัด
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65
55 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13674 ลว. 22 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65
56 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สผ)/1468 ลว. 8 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 14-16 ธ.ค. 65
57 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 8,700.00        8,700.00         8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4385 ลว. 2 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน 19-23 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน 19-23 ธ.ค. 65
58 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 8,700.00        8,700.00         8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14266 ลว. 2 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน 19-23 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน 19-23 ธ.ค. 65
59 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 8,700.00        8,700.00         8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13673 ลว. 22 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน 19-23 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน 19-23 ธ.ค. 65
60 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14258 ลว. 2 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 19-21 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 19-21 ธ.ค. 65
61 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 8,700.00        8,700.00         8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 8,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14434 ลว. 7 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน 19-23 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 5 วัน 1 คัน 19-23 ธ.ค. 65
62 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู  7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 19-22 ธ.ค. 65 นายประพันธ์ ไชยชมภู  7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 19-22 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14459 ลว. 7 ธ.ค. 65
63 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 8,700.00        8,700.00         8,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4249 ลว. 24 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 19-22 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 19-22 ธ.ค. 65
64 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 1,800.00        1,800.00         1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 16 ธ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 16 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4448 ลว. 13 ธ.ค. 65
65 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 19-22 ธ.ค. 65 นายประพันธ์ ไชยชมภู 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 19-22 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13749 ลว. 23 พ.ย. 65
66 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13609 ลว. 21 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 19-21 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 19-21 ธ.ค. 65
67 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 3,600.00        3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4450 ลว. 13 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน 22-23 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 2 วัน 1 คัน 22-23 ธ.ค. 65
68 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4226 ลว. 23 พ.ย. 65
69 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4294 ลว. 28 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 20-22 ธ.ค. 65
70 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 1,800.00        1,800.00         1,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 20 ธ.ค. 65 ร้านแดงรถเช่า 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 20 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13708 ลว. 22 พ.ย. 65
71 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 3,600.00        3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 19-20 ธ.ค. 65 นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 19-20 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4322 ลว. 29 พ.ย. 65
82 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 1,800.00        1,800.00         1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 20 ธ.ค. 65 นายนัฐพงษ์ ไชยมงคล 1,800 บาท 1 วัน 1 คัน 20 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4164 ลว. 17 พ.ย. 65
83 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4252 ลว. 24 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 21-23 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 21-23 ธ.ค. 65
84 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 3,600.00        3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ธ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 17-18 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14628 ลว. 9 ธ.ค. 65
85 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4401 ลว. 7 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65
86 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 21-23 ธ.ค. 65 นายนัฐพงษ์ ไชยมงคล 5,300 บาท 3 วัน 1 คัน 21-23 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4131 ลว. 16 พ.ย. 65
87 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65 ร้านแดงรถเช่า 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/14112 ลว. 30 พ.ย. 65
88 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4387 ลว. 2 ธ.ค. 65



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงิน
งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

 วงเงินท่ีจะซ้ือจัด
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65
89 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4292 ลว. 28 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 20-23 ธ.ค. 65
90 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 21-24 ธ.ค. 65 นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท 4 วัน 1 คัน 21-24 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4509 ลว. 19 ธ.ค. 65
91 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 3,600.00        3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 21-22 ธ.ค. 65 นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บาท 2 วัน 1 คัน 21-22 ธ.ค. 65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สผ)/1492 ลว. 14 ธ.ค. 65
92 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 7,000.00        7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สพ)/13702 ลว. 22 พ.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 19-22 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 4 วัน 1 คัน 19-22 ธ.ค. 65
93 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 รายการ 5,300.00        5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จันทรา 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สวพส.(สว)/4447 ลว. 13 ธ.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 23-25 ธ.ค. 65 รถยนต์ 4WD จ านวน 3 วัน 1 คัน 23-25 ธ.ค. 65
94 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 17,800.00      17,800.00      17,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 17,800 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 17,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00033 ลว.6 ธ.ค.65
95 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 15,600.00      15,600.00      15,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 15,600 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 15,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00034 ลว.6 ธ.ค.65
96 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 14 รายการ 29,960.00      29,960.00      29,960.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์ เซิร์ช 29,960 บ. หจก.เพาเวอร์ เซิร์ช 29,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00035 ลว.6 ธ.ค.65
97 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ 5 รายการ 13,650.00      13,650.00      13,650.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 13,650 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 13,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0003 ลว.6 ธ.ค.65
98 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ 17,840.00      15,250.00      15,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 12,050 บ./ บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 12,050 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00040 ลว.8 ธ.ค.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,500 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00041 ลว.8 ธ.ค.65
บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 1,700 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 1,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00043 ลว.8 ธ.ค.65

99 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 73,000.00      64,500.00      64,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จก. 64,500 บ. บ.ข่านต้า จก. 64,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0004 ลว.8 ธ.ค.65
100 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 167,750.00    166,360.00    166,360.00   เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 166,360 บ. บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 166,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00070 ลว.14 ธ.ค.65
101 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,500.00        3,500.00         3,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,500 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0009 ลว.16 ธ.ค.65
102 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,275.00        2,275.00         2,275.00       เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,275 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,275 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0010 ลว.16 ธ.ค.65
103 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ 1 รายการ 12,200.00      12,200.00      12,200.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 12,200 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 12,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0011 ลว.16 ธ.ค.65
104 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว 26 รก 24,670.00      23,947.00      23,947.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,110 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,110 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0012 ลว.16 ธ.ค.65

หจก.ศิริวงศ์พานิช 614 บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 614 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0013 ลว.16 ธ.ค.65
พรพรรณค้าวัสดุ 1,225 บ./ พรพรรณค้าวัสดุ 1,225 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0014 ลว.16 ธ.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 18,998 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 18,998 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0015 ลว.16 ธ.ค.65

105 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 21 รายการ 57,300.00      36,705.00      36,705.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 440 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 440 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0017 ลว.16 ธ.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 9,960 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 9,960 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0018 ลว.16 ธ.ค.65
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 14,000 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 14,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0019 ลว.16 ธ.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,470 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,470 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0020 ลว.16 ธ.ค.65
พรพรรณค้าวัสดุ 5,580 บ./ พรพรรณค้าวัสดุ 5,580 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0021 ลว.16 ธ.ค.65
หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,255 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,255 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0022 ลว.16 ธ.ค.65

106 จัดซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก 3,100.00        3,100.00         3,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 3,100 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 3,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00171 ลว.21 ธ.ค.65 
107 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 14,380.00      13,880.00      13,880.00     เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 7,980 บ./ บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 7,980 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00172 ลว.21 ธ.ค.65 

บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 5,900 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 5,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00173 ลว.21 ธ.ค.65 
108 จัดซ้ือเชือกผ้าแบบกลม 4,050.00        4,050.00         4,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้านตนานุวัฒน์ โดยนายธนกร ตนานุวัฒน์ 4,050 บ. ร้านตนานุวัฒน์ โดยนายธนกร ตนานุวัฒน์ 4,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00174 ลว.21 ธ.ค.65 
109 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 5,600.00        5,055.00         5,055.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 995 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 995 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0025 ลว.21 ธ.ค.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,300 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,300 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0026 ลว.21 ธ.ค.65
พรพรรณค้าวัสดุ 2,760 บ. พรพรรณค้าวัสดุ 2,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0027 ลว.21 ธ.ค.65



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงิน
งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

 วงเงินท่ีจะซ้ือจัด
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

110 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 96,250.00      83,530.00      83,530.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,320 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,320 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0028 ลว.21 ธ.ค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 37,990 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 37,990 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0029 ลว.21 ธ.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 35,620 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 35,620 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0030 ลว.21 ธ.ค.65
หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,600 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0031 ลว.21 ธ.ค.65

111 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 4,500.00        4,250.00         4,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 4,250 บ. บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 4,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0032 ลว.21 ธ.ค.65
112 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 24,400.00      19,530.00      19,530.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 19,530 บ. บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 19,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0033 ลว.21 ธ.ค.65
113 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 23,240.00      22,164.00      22,164.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,264 บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,264 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0034 ลว.21 ธ.ค.65

พรพรรณค้าวัสดุ 16,450 บ./ พรพรรณค้าวัสดุ 16,450 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0035 ลว.21 ธ.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,450 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0036 ลว.21 ธ.ค.65

114 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 รายการ 10,840.00      9,575.00         9,575.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูเน่ียน ซายน์ จก. 1,200 บ./ บ.ยูเน่ียน ซายน์ จก. 1,200 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0037 ลว.21 ธ.ค.65
หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 8,375 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 8,375 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0038 ลว.21 ธ.ค.65

115 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 25 รายการ 68,410.00      56,495.00      56,495.00     เฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 54,695 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 54,695 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0039 ลว.21 ธ.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,800 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0040 ลว.21 ธ.ค.65

116 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 9,951.00        9,951.00         9,951.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์ เซิร์ช 9,951 บ. หจก.เพาเวอร์ เซิร์ช 9,951 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0019 ลว.23 ธ.ค.65
117 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,970.00        5,595.00         5,595.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,625 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,625 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0020 ลว.23 ธ.ค.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 970 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 970 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0021 ลว.23 ธ.ค.65
118 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รายการ 9,995.00        9,299.00         9,299.00       เฉพาะเจาะจง พรพรรณค้าวัสดุ 4,995 บ./ พรพรรณค้าวัสดุ 4,995 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00210 ลว.23 ธ.ค.65

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,304 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,304 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00211 ลว.23 ธ.ค.65
119 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 21,250.00      20,300.00      20,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 20,300 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 20,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0043 ลว.23 ธ.ค.65
120 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 3,500.00        3,475.00         3,475.00       เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,475 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,475 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0044 ลว.23 ธ.ค.65
121 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 13,000.00      12,560.00      12,560.00     เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 2,600 บ./ บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 2,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0045 ลว.23 ธ.ค.65

บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 9,960 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 9,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0046 ลว.23 ธ.ค.65
122 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 26 รายการ 37,000.00      25,320.00      25,320.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 9,979 บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 9,979 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00212 ลว.26 ธ.ค.65

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 15,341 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 15,341 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00213 ลว.26 ธ.ค.65
123 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,100.00        3,780.00         3,780.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,780 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ FPO6512-0047 ลว.27 ธ.ค.65
124 รายงานขอจ้างเหมารถตู้         3,600.00          3,600.00        3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ ปันใจ / 3,600 นายณัฐพงษ์ ปันใจ / 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14301 ลว. 2 ธ.ค. 65
125 รายงานขอซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (น้้ามันดีเซล)       17,000.00       17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิง / 17,000 สถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิง / 17,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14971 ลว. 19 ธ.ค. 65
126 รายงานขอจ้างจัดท้าแปลงสาธิตการปรับปรุงดินฯ       20,000.00       20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะ ชนะมงคลกุล / 20,000 นายชนะ ชนะมงคลกุล / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15028 ลว. 20 ธ.ค. 65
127 รายงานขอจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์         2,400.00          2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง สิวิตา อินนา / 2,400 สิวิตา อินนา / 2,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15030 ลว. 20 ธ.ค. 65
128 รายงานขอจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์         2,400.00          2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง สิวิตา อินนา / 2,400 สิวิตา อินนา / 2,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15029 ลว. 20 ธ.ค. 65
129 รายงานขอซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน       20,000.00       20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิง / 20,000 สถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิง / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15031 ลว. 20 ธ.ค. 65
130 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์       37,400.00       37,400.00      37,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 37,400 หจก. อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 37,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15032 ลว. 20 ธ.ค. 65
131 รายงานขอจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลแบบสอบถามฯ       34,000.00       34,000.00      34,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ไอริณ เบเซกู่ / 34,000 น.ส. ไอริณ เบเซกู่ / 34,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 4537 ลว. 20 ธ.ค. 65
132 รายงานขอซ้ือพันธ์ุปลา พันธ์ุกบและกระชัง       52,800.00       52,800.00      52,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย โยธิน ก้อวงค์ / 52,800 นาย โยธิน ก้อวงค์ / 52,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 4536 ลว. 20 ธ.ค. 65
133 รายงานขอซ้ือวัสดุประปา       14,750.00       14,750.00      14,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี-สวัสด์ิ / 14,750 ร้าน วี-สวัสด์ิ / 14,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14972 ลว. 20 ธ.ค. 65
134 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง       13,800.00       13,800.00      13,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี-สวัสด์ิ / 13,800 ร้าน วี-สวัสด์ิ / 13,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14973 ลว. 20 ธ.ค. 65
135 รายงานขอซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ย AB       85,000.00       85,000.00      85,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14974 ลว. 19 ธ.ค. 65

หลวงห้วยเป้า / 85,000 หลวงห้วยเป้า / 85,000



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงิน
งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

 วงเงินท่ีจะซ้ือจัด
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

136 รายงานขอซ้ือกล้าพันธ์ุไม้ผล       52,500.00       52,500.00      52,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย พิเชษฐ์ กนกป่ินทอง / 16,200 นาย พิเชษฐ์ กนกป่ินทอง / 16,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14976 ลว. 19 ธ.ค. 65

นายเสริฐชัย เกียรติบดีสุข / 36,300 นายเสริฐชัย เกียรติบดีสุข / 36,300
137 รายงานขอซ้ือต้นกล้าไม้ดอก         9,900.00          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นาย มานิตย์ แซ่ย่าง / 9,900 นาย มานิตย์ แซ่ย่าง / 9,900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14977 ลว. 19 ธ.ค. 65
138 รายงานขอจัดซ้ือปุ๋ยคอก (ข้ีไก่)       10,800.00       10,800.00      10,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย พรชัย อัตตะแจ่มใส / 10,800 นาย พรชัย อัตตะแจ่มใส / 10,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14978 ลว. 19 ธ.ค. 65

139 รายงานขอซ้ือกล้ามะแขว่น       10,000.00       10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง เฉลียว วิไล / 10,000 นาง เฉลียว วิไล / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14979 ลว. 19 ธ.ค. 65
140 รายงานขอซ้ือกล้าชาอัสสัม       50,000.00       50,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุวรรณ์ ชมช่ืน / 50,000 นาย สุวรรณ์ ชมช่ืน / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15055 ลว. 20 ธ.ค. 65
141 รายงานขอซ้ือกล้ากาแฟ 20,000.00      20,000.00      20,000.00     เฉพาะเจาะจง นาง ดี สุริยา / 20,000 นาง ดี สุริยา / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15054 ลว. 20 ธ.ค. 65
142 รายงานขอจ้างเหมาบริการคัดแยกและเก็บข้อมูลฯ       90,000.00       90,000.00      90,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เทอดทูล มูลละ / 45,000 นาย เทอดทูล มูลละ / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 4544 ลว. 20 ธ.ค. 65

น.ส. เกษสุดา ชมภู / 45,000 น.ส. เกษสุดา ชมภู / 45,000
143 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 102,580.00    102,580.00    102,580.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 102,580 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 102,580 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00032 ลว. 6 ธ.ค. 65
144 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 5,985.00        5,985.00         5,985.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 5,985 บ./ บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 5,985 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00031 ลว. 6 ธ.ค. 65
145 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 15,000.00      11,410.00      11,410.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 11,410 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 11,410 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00029 ลว. 6 ธ.ค. 65

3,585.00         3,585.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 3,585 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 3,585 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00030 ลว. 6 ธ.ค. 65
146 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 86,630.00      560.00           560.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 560 บ./ บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 560 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00025 ลว. 6 ธ.ค. 65

33,665.00      33,665.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 33,665 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 33,665 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00027 ลว. 6 ธ.ค. 65
33,186.00      33,186.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 33,186 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 33,186 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00028 ลว. 6 ธ.ค. 65

147 จัดซ้ือกล่องกัลวาไนท์ จ านวน 28 เส้น 6,720.00         6,720.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 6,720 บ. บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 6,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0003 ลว. 6 ธ.ค. 65
148 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 25 รายการ 73,509.00      31,195.00      31,195.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 31,195 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 31,195 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0005 ลว. 6 ธ.ค. 65

22,699.00      22,699.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 22,699 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 22,699 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0006 ลว. 6 ธ.ค. 65
5,565.00         5,565.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร เป็นเงิน 5,565 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร เป็นเงิน 5,565 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0007 ลว. 6 ธ.ค. 65

14,050.00      14,050.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 14,050 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 14,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0008 ลว. 6 ธ.ค. 65
149 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 4,987.00        4,965.00         4,965.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,965 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,965 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00021 ลว. 2 ธ.ค.65
150 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 14,890.00      14,841.00      14,841.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 10,691 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 10,691 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00016 ลว. 2 ธ.ค.65

บจก.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 4,150 บ. บจก.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 4,150 บ. PO6512-00018 ลว. 2 ธ.ค.65
151 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 9,995.00        7,775.00         7,775.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี  4,025 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี  4,025 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00019 ลว. 2 ธ.ค.65

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช  3,750 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช  3,750 บ. PO6512-00020  ลว. 2 ธ.ค.65
152 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 40,000.00      40,000.00      40,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุก่อสร้าง 40,000 บ. หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุก่อสร้าง 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00017 ลว. 2 ธ.ค.65
153 จัดซ้ือวัสดุในการบรรจุผลผลิต 35,000.00      34,900.00      34,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 34,900 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 34,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00012 ลว. 2 ธ.ค.65
154 จัดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 2 รายการ 47,200.00      23,760.00      23,760.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 23,760 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 23,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00011 ลว. 2 ธ.ค.65
155 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 7 รายการ 10,000.00      9,990.00         9,990.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอรัญญา การค้า 9,990 บ. ร้านอรัญญา การค้า 9,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00015 ลว. 2ธ.ค.65
156 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก จ านวน 15 รายการ 76,600.00      63,190.00      63,190.00     เฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด 63,190 บ. บ.ข่านต้า จ ากัด 63,190 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00014 ลว. 2 ธ.ค.65
157 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 95,900.00      95,900.00      95,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 95,900 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 95,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00010 ลว. 2 ธ.ค.65
158 จัดซ้ือชุดตรวจสารเคมีในกระแสเลือด 9,450.00        9,360.36         9,360.36       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 9,360.36 บ. องค์การเภสัชกรรม 9,360.36 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-0008 ลว. 2 ธ.ค.65
159 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 11,200.00      7,170.00         7,170.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 7,170 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 7,170 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00009 ลว. 2 ธ.ค.65
160 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 26 รายการ 30,000.00      29,995.00      29,995.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 17,920 บ./ บจก.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 17,920 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00024 ลว. 2 ธ.ค.65

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 12,075 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 12,075 บ. PO6512-00026 ลว. 2 ธ.ค.65
161 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 24 รายการ 10,485.00      10,471.00      10,471.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 10,471 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 10,471 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00022 ลว. 2 ธ.ค.65



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงิน
งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

 วงเงินท่ีจะซ้ือจัด
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

162 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 30 รายการ 7,755.00        7,113.00         7,113.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7,113 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7,113 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00023 ลว. 2 ธ.ค.65
163 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ านวน 5 รายการ 9,965.00        9,965.00         9,965.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย 9,965 บ. ร้านบุญชัย 9,965 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00013 ลว. 2 ธ.ค.65
164 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 47,700.00      38,430.00      38,430.00     เฉพาะเจาะจง บจก. ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 38,430 บ. บจก. ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 38,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00057 ลว. 13 ธ.ค.65
165 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 64,140.00      61,065.00      61,065.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร = 51,065 บ./ บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร = 51,065 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00081 ลว. 14 ธ.ค.65

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี = 10,000 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี = 10,000 บ. PO6512-00078 ลว. 14 ธ.ค.65
166 จัดซ้ือปุ๋ย 2 รายการ 19,700.00      19,600.00      19,600.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 19,600 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 19,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00080 ลว. 14 ธ.ค.65
167 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 32,650.00      29,030.00      29,030.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  29,030 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  29,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00082 ลว. 14 ธ.ค.65
168 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00        4,880.00         4,880.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  4,880 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  4,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00087 ลว. 15 ธ.ค.65
169 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 18,670.00      18,670.00      18,670.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 18,670 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 18,670 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00061 ลว. 13 ธ.ค.65
170 จัดซ้ืออาหารสัตว์ จ านวน  6 รายการ 34,900.00      34,900.00      34,900.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 34,900 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 34,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00058 ลว. 13 ธ.ค.65
171 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 39,300.00      39,300.00      39,300.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 39,300 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 39,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00053 ลว. 13 ธ.ค.65
172 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 5 รายการ 42,300.00      42,300.00      42,300.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 42,300 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 42,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00076 ลว. 14 ธ.ค.65
173 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 68,400.00      68,400.00      68,400.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 42,300 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 42,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00074 ลว. 14 ธ.ค.65
174 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 24 รายการ 27,300.00      27,350.00      27,350.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสิริภัณฑ์ 27,650 บาท ร้านสิริภัณฑ์ 27,650 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00111 ลว. 16 ธ.ค.65
175 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 14,920.00      14,910.00      14,910.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 14,910 บาท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 14,910 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00095 ลว. 16 ธ.ค.65
176 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 15,000.00      14,965.00      14,965.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  14,965 บาท บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  14,965 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00097 ลว. 16 ธ.ค.65
177 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 14,750.00      11,730.00      11,730.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  11,730 บาท บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  11,730บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00101 ลว. 16 ธ.ค.65

2,900.00         2,900.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 2,900 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 2,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00099 ลว. 16 ธ.ค.65
178 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,000.00      13,140.00      13,140.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13,140 บาท บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13,140 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00103 ลว. 16 ธ.ค.65

1,792.00         1,792.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 1,792 บาท หจก.บ้านสวนครูเก่ง 1,792 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00103 ลว. 16 ธ.ค.65
179 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,900.00      11,760.00      11,760.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  11,760 บาท บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  11,760 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00107 ลว. 16 ธ.ค.65

2,900.00         2,900.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 2,900 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 2,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00106 ลว. 16 ธ.ค.65
180 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 รายการ 6,000.00        5,280.00         5,280.00       เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซลูช่ัน 5,280 บาท บจก.สมาร์ทโซลูช่ัน 5,280 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00108 ลว. 16 ธ.ค.65
181 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครู จ านวน 13 รายการ 9,990.00        9,465.00         9,465.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 9,465 บ. บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 9,465 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00110 ลว. 16 ธ.ค.65
182 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 16 รายการ 6,790.00        6,683.00         6,683.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 6,683 บ. หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 6,683 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00048 ลว. 8 ธ.ค.65
183 จัดซ้ือวัสดุประปาและวัสดุไฟฟ้า จ านวน 11 รายการ 7,580.00        7,554.00         7,554.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 7,554 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 7,554 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00131 ลว. 16 ธ.ค.65
184 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 9 รายการ 6,000.00        6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ 6,000 บ. ร้านธีรพานิชย์ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00130 ลว. 16 ธ.ค.65
185 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน  7 รายการ 10,000.00      9,240.00         9,240.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,500 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,740 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,500 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00129 ลว. 16 ธ.ค.65

PO6512-00128 ลว. 16 ธ.ค.65
186 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 16,650.00      10,450.00      10,450.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 10,450 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 10,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00123 ลว. 16 ธ.ค.65
187 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 14,850.00      14,750.00      14,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 14,750 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 14,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00124 ลว. 16 ธ.ค.65
188 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 39,850.00      39,839.00      39,839.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 39,839 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 39,839 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00126 ลว. 16 ธ.ค.65
189 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 6 รายการ 16,200.00      16,175.00      16,175.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง 16,175 บ. ร้านธีรพานิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง 16,175 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00125 ลว. 16 ธ.ค.65
190 จัดซ้ือวัสดุวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 27,200.00      27,100.00      27,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 27,100 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 27,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00122 ลว. 16 ธ.ค.65
191 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,500.00        9,200.00         9,200.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 9,200 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 9,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00121 ลว. 16 ธ.ค.65
192 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 49,950.00      40,950.00      40,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,805 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 38,145 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,805 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 38,145 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00120 ลว. 16 ธ.ค.65

PO6512-00117 ลว. 16 ธ.ค.65
193 จัดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 รายการ 11,000.00      10,890.00      10,890.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี  10,890 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี  10,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00119 ลว. 16 ธ.ค.65



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงิน
งบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

 วงเงินท่ีจะซ้ือจัด
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

194 จัดซ้อวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 1,130.00        930.00           930.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี  930 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี  930 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00116 ลว. 16 ธ.ค.65
195 จัดซ้อวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 202,000.00    194,000.00    194,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 194,000 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 194,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0011 ลว. 16 ธ.ค.65
196 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 9,900.00        9,290.00         9,290.00       เฉพาะเจาะจง บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี 9,290 บ. บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี 9,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00112 ลว. 16 ธ.ค.65
197 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 10,000.00      10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 10,000 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00113 ลว. 16 ธ.ค.65
198 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 22 รายการ 19,970.00      19,950.00      19,950.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธีรพาณิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง 19,950 บ. ร้านธีรพาณิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00132 ลว. 16 ธ.ค.65
199 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 19 รายการ 17,986.00      17,930.00      17,930.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธีรพาณิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง 17,930 บ. ร้านธีรพาณิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง 17,930 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00133 ลว. 16 ธ.ค.65
200 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 60,000.00      60,000.00      60,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแอมเคมีเกษตร 60,000 บ. ร้านแอมเคมีเกษตร 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00114 ลว. 16 ธ.ค.65
201 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 53,000.00      53,000.00      53,000.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 53,000 บ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 53,000 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00115 ลว. 16 ธ.ค.65
202 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000.00      10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 10,000 บ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 10,000 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00071 ลว. 14 ธ.ค.65
203 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 23,800.00      23,800.00      23,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแอมเคมีเกษตร  23,800 บ. ร้านแอมเคมีเกษตร  23,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00073 ลว. 14 ธ.ค.65
204 จัดซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ านวน 4 รายการ 30,000.00      30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ พันธ์ุก่ า 30,000 บ. นายธรรมนูญ พันธ์ุก่ า 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00063 ลว. 13 ธ.ค.65
205 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500.00      10,500.00      10,500.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทลาย 10,500 บ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทลาย 10,500 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00064 ลว. 13 ธ.ค.65
206 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 25,000.00      25,000.00      25,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนงนุช พาณิชย์ โดยนางนงนุช หมูทา 25,000 บ. ร้านนงนุช พาณิชย์ โดยนางนงนุช หมูทา 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00059 ลว. 13 ธ.ค.65
207 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,000.00      15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแอมเคมีเกษตร 15,000 บ. ร้านแอมเคมีเกษตร 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00062 ลว. 13 ธ.ค.65
208 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน  8 รายการ 21,250.00      21,250.00      21,250.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 21,250 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 21,250 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00039 ลว. 8 ธ.ค.65
209 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 96,050.00      80,455.00      80,455.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 80,455 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 80,455 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00042 ลว. 8 ธ.ค.65
210 จัดซ้ือน้ ายาและอุปกรณ์วิเคราะห์สาร จ านวน 7 รายการ 30,000.00      28,700.00      28,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปาริชาติ โดยน.ส.ปาริชาติ ดิษฐประชา 28,700 บ. ร้านปาริชาติ โดยน.ส.ปาริชาติ ดิษฐประชา 28,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00047 ลว. 8 ธ.ค.65
211 จัดซ้ือสารเคมีวิเคราะห์สารตกค้างในผลิผล จ านวน 3 รายการ 13,200.00      13,200.00      13,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปาริชาติ โดยน.ส.ปาริชาติ ดิษฐประชา 13,200 บ. ร้านปาริชาติ โดยน.ส.ปาริชาติ ดิษฐประชา 13,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00045 ลว. 8 ธ.ค.65
212 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 30,000.00      28,000.00      28,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 28,000 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 28,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00046 ลว. 8 ธ.ค.65
213 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 24,000.00      12,000.00      12,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 12,000 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 12,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00056 ลว. 13 ธ.ค.65
214 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 49,940.00      49,940.00      49,940.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอมก๋อยการเกษตร โดยนายชาลี เสริมมติวงศ์ 49,940 บ. ร้านอมก๋อยการเกษตร โดยนายชาลี เสริมมติวงศ์ 49,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00077 ลว. 14 ธ.ค.65
215 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน5 รายการ 43,800.00      43,800.00      43,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วณิชชาภัณฑ์ 43,800 บ. หจก.วณิชชาภัณฑ์ 43,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00049 ลว. 13 ธ.ค.65
216 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 29,969.00      29,969.00      29,969.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วณิชชาภัณฑ์ 29,969 บ. หจก.วณิชชาภัณฑ์ 29,969 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00084 ลว. 14 ธ.ค.65
217 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,005.00      18,005.00      18,005.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอมก๋อยการเกษตร โดยนายชาลี เสริมมติวงศ์ 18,005 บ. ร้านอมก๋อยการเกษตร โดยนายชาลี เสริมมติวงศ์ 18,005 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00089 ลว. 15 ธ.ค.65
218 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 20,000.00      20,000.00      20,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 20,000 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00085 ลว. 14 ธ.ค.65
219 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน2 รายการ 10,000.00      10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 10,000 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00086 ลว. 14 ธ.ค.65
220 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร,ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ 77,992.00      77,992.00      77,992.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 77,992 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 77,992 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00090 ลว. 15 ธ.ค.65
221 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 10,000.00      10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 10,000 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00088 ลว. 15 ธ.ค.65
222 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 39,895.00      39,895.00      39,895.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 39,895 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ ากัด 39,895 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00075 ลว. 14 ธ.ค.65
223 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 14 รายการ 20,000.00      20,000.00      20,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง โดยนายอินสม ไวยเนตร 20,000 บ. ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง โดยนายอินสม ไวยเนตร 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00079 ลว. 14 ธ.ค.65
224 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 5 รายการ 68,400.00      68,400.00      68,400.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 68,400 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 68,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00074 ลว. 14 ธ.ค.65
225 จัดซ้ือปุ๋ยคอก จ านวน 1 รายการ 29,925.00      29,925.00      29,925.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  29,925 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  29,925 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00072 ลว. 14 ธ.ค.65
226 จัดซ้ือด้ายส าหรับถัก(กัญชงดิบ) 5,000.00        5,000.00         5,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  5,000 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00083 ลว. 14 ธ.ค.65
227 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 44,991.00      44,991.00      44,991.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  44,991 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  44,991 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00060 ลว. 13 ธ.ค.65
228 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 25,575.00      25,575.00      25,575.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจตจ านงค์ค้าวัสดุก่อสร้าง  25,575 บาท ร้านเจตจ านงค์ค้าวัสดุก่อสร้าง  25,575 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0004 ลว. 6 ธ.ค. 65
229 จัดซ้ือแสลตพลาสติกสีด า  จ าวน 100 แผ่น 24,000.00      24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก  24,000 บาท ร้านคลังพลาสติก  24,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0013 ลว.21 ธ.ค.65
230 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน  9 รายการ 22,375.00      22,375.00      22,375.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสิริภัณฑ์ 22,375 บาท ร้านสิริภัณฑ์ 22,375 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0016 ลว.22 ธ.ค. 65
231 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 24,900.00      24,880.00      24,880.00      เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เชอร่ี  24,880 บาท บจก.แฮนด์โกรว์เชอร่ี  24,880 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0017 ลว.22 ธ.ค. 65
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232 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 3,020.00        3,020.00         3,020.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิภา พาณิชย์ 3,020 บาท ร้านสุนิภา พาณิชย์ 3,020 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0018 ลว.22 ธ.ค. 65
233 จัดซ้ือตะกร้าบรรจุผลผลิต 80 ใบ 20,000.00      16,000.00      16,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 16,000 บาท  หจก.บ้านสวนครูเก่ง 16,000 บาท  ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00144 ลว.21 ธ.ค. 65
234 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 รายการ 29,980.00      2,990.00         2,990.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,990 บาท หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,990 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00154 ลว.21 ธ.ค. 65
235 จัดซ้ือแฟ้มกล่าวรายงาน  จ านวน 10 เล่ม 1,600.00        1,600.00         1,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 1,600 บาท หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 1,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00154 ลว.21 ธ.ค. 65
236 จัดซ้ือต้นกล้า จ านวน 2 รายการ 12,000.00      12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ นวลทา 12,000 บาท นายวิวัฒน์ นวลทา 12,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00109 ลว.16 ธ.ค. 65
237 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 80,000.00      13,710.00      13,710.00      เฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 13,710 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 13,710 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00109 ลว.22 ธ.ค. 65
238 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,720.00        9,720.00         9,720.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 9,720 บาท  หจก.บ้านสวนครูเก่ง 9,720 บาท  ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6512-0015 ลว.21 ธ.ค. 65
239 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 89,150.00      89,150.00      89,150.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  89,150 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  89,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00137 ลว.21 ธ.ค. 65
240 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 90,260.00      90,260.00      90,260.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ค าหวันก่อสร้าง 90,260 บ. หจก.ค าหวันก่อสร้าง 90,260 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00138 ลว.21 ธ.ค. 65
241 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 18,000.00      18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 18,000 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00141 ลว.21 ธ.ค. 65
242 จัดซ้ือพันธ์ุกบ จ านวน 1 รายการ 19,998.00      19,998.00      19,998.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติกา งานงอนคีรี 19,998 บ. นางสาวกฤติกา งานงอนคีรี 19,998 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00142 ลว.21 ธ.ค. 65
243 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 30,000.00      30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด 30,000 บ. บริษัท ข่านต้า จ ากัด 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00145 ลว.21 ธ.ค. 65
244 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 33,900.00      33,900.00      33,900.00      เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เชอร่ี  33,900 บาท บจก.แฮนด์โกรว์เชอร่ี  33,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00147 ลว.21 ธ.ค. 65
245 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,500.00      12,500.00      12,500.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ฮอทิ-โกร 12,500 บ. บจก.ฮอทิ-โกร 12,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00148 ลว.21 ธ.ค. 65
246 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,360.00        1,360.00         1,360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านป.การเกษตร โดยนางสาวพัชราภา ปินะกาสัง 1,360 บ. ร้านป.การเกษตร โดยนางสาวพัชราภา ปินะกาสัง 1,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00155 ลว.21 ธ.ค. 65
247 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 82,476.00      82,476.00      82,476.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 82,476 บาท  หจก.บ้านสวนครูเก่ง 82,476 บาท  ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00156 ลว.21 ธ.ค. 65
248 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 13 รายการ 11,960.00      11,960.00      11,960.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธีร์พานิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง 11,960 บ. ร้านธีร์พานิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง 11,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00157 ลว.21 ธ.ค. 65
249 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 39,200.00      39,200.00      39,200.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  39,200 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  39,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00158 ลว.21 ธ.ค. 65
250 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 49,290.00      49,290.00      49,290.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 31,040 บ./ บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 31,040 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00159 ลว.21 ธ.ค. 65

บจก.ฮอทิ-โกร 9,150 บ./ บจก.ฮอทิ-โกร 9,150 บ./ PO6512-00160 ลว.21 ธ.ค. 65
หจก.บ้านสวนครูเก่ง 9,100 บาท  หจก.บ้านสวนครูเก่ง 9,100 บาท  PO6512-00161 ลว.21 ธ.ค. 65

251 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 52,620.00      52,620.00      52,620.00      เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เชอร่ี  50,120 บาท/ บจก.แฮนด์โกรว์เชอร่ี  50,120 บาท/ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00162 ลว.21 ธ.ค. 65
หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,500 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,500 บาท PO6512-00163 ลว.21 ธ.ค. 65

252 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 4,980.00        4,980.00         4,980.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 1,290 บ./ บจก.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 1,290 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00164 ลว.21 ธ.ค. 65
หจก.เชียงใหม่ มานะพานิช 3,690 บ. หจก.เชียงใหม่ มานะพานิช 3,690 บ. PO6512-00165 ลว.21 ธ.ค. 65

253 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 150,000.00    150,000.00    150,000.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  150,000 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด  150,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6512-00168 ลว.21 ธ.ค. 65



1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ส ำหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือในกำรดูแลรักษำสวน 292,780.00             292,780.00             เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่สินเสรี 292,780.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่สินเสรี 292,780.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00001
จ ำนวน 89 รำยกำร 2.บริษัท เอส.ซี.แอล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ำกัด 311,425.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 1 ธ.ค. 65

3.ร้ำนดนำนุวัฒน์ 314,555.00           

2 จ้ำงเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์เทศกำลชมสวน จ ำนวน 1 งำน 60,000.00               60,000.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) 60,000.00             บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) 56,074.77              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ธ.ค. 65

3 แผ่นพับประชำสัมพันธ์อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ฉบับภำษำอังกฤษ 48,792.00               48,792.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 48,792.00             บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 48,792.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00003
จ ำนวน 20,000 ใบ 2.บริษัท เอเบิลครีเอเตอร์ จ ำกัด ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 2 ธ.ค. 65

3.บริษัท ประชำกรธุรกิจ จ ำกัด

4 ซ้ือวัสดุถ่ำยทอดสดออนไลน์และตัดต่อวิดิทัศน์ จ ำนวน 9 รำยกำร 33,000.00               33,000.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 33,000.00             บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 33,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00004
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 35,650.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 2 ธ.ค. 65
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ำกัด 38,400.00             

5 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์งำนภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 48,450.00               48,450.00               เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 48,450.00             ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 48,450.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00005
จ ำนวน 5 รำยกำร 2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 51,435.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 2 ธ.ค. 65

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 52,790.00             

6 ซ้ืออำหำรกลำงวันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในกำรรับประทำนอำหำร 45,000.00               45,000.00               เฉพำะเจำะจง  มูลนิธิโครงกำรหลวง (ครัวโครงกำรหลวง) 45,000.00              มูลนิธิโครงกำรหลวง (ครัวโครงกำรหลวง) 45,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ธ.ค. 65

7 จ้ำงซ่อมจอคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 งำน 6,200.00                 6,200.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนำงสำวจีรำรัตน์ หมู่หนอง6,200.00               ร้ำนวำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนำงสำวจีรำรัตน์ หมู่หนอง6,200.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 ธ.ค. 65

8 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3 เคร่ือง 102,292.00             102,292.00             เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 102,292.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 102,292.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00008
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวัฒนำแอร์ เซอร์วิส 105,502.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 7 ธ.ค. 65
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่นอร์ท สตำร์ เซอร์วิส 107,107.00           

9 ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 144,250.00             144,250.00             เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 144,250.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 144,250.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00009
2.บริษัท เอส.ซี.อล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ำกัด 145,600.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 7 ธ.ค. 65
3.ร้ำนดนำนุวัฒน์ 147,150.00           

10 ซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00                 9,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยธรรมนูญ  พันธ์ุก่ ำ 9,000.00               นำยธรรมนูญ  พันธ์ุก่ ำ 9,000.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 ธ.ค. 65

11 ซ้ือพืชอำหำรท้องถ่ิน จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00                 7,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำงกำละเกต สุลัยยะ 7,000.00               นำงกำละเกต สุลัยยะ 7,000.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00011
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 ธ.ค. 65

12 ซ้ือบัตรพลำสติกสีขำวและหมึกพิมพ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 22,950.00               22,950.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 22,950.00             บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 22,950.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ธ.ค. 65

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 585.00                    585.00                    เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 585.00                  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 585.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00013
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ำกัด 620.00                  ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 8 ธ.ค. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 650.00                  

14 ซ้ือครุภัณฑ์สถำนีตรวจวัดอำกำศ จ ำนวน 1 ชุด 149,800.00             149,800.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท แอสก้ี เทค จ ำกัด 149,800.00           บริษัท แอสก้ี เทค จ ำกัด 149,800.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ธ.ค. 65

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



15 จ้ำงเหมำบุคคลท่ีมีอิทธิพลบนส่ือออนไลน์(Influencer) จ ำนวน 1 งำน 16,050.00               16,050.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกัด 16,050.00             บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกัด 16,050.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ธ.ค. 65

16 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 รำยกำร 856.00                    856.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.เอส.แอร์ แอนด์ เพสท์ จ ำกัด 856.00                  บริษัท เค.เอส.แอร์ แอนด์ เพสท์ จ ำกัด 856.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00016
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ธ.ค. 65

17 ซ้ือครุภัณฑ์งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้และงำนบริกำรด้ำนวิชำกำร 133,400.00             133,400.00             เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 133,400.00           บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 133,400.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00017
จ ำนวน 7 รำยกำร 2.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ ำกัด 136,900.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 15 ธ.ค. 65

3.บริษัท โฟร์ยู โซลูช่ัน จ ำกัด 135,500.00           

18 ซ้ือวัสดุปลูก จ ำนวน 16 รำยกำร 439,750.00             439,750.00             เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนต้ังรพีเลิศกำรเกษตร โดยนำยประสิทธ์ิ ต้ังรพีเลิศ 439,750.00           ร้ำนต้ังรพีเลิศกำรเกษตร โดยนำยประสิทธ์ิ ต้ังรพีเลิศ 439,750.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00018
2.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร 458,200.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 15 ธ.ค. 65
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น 462,060.00           

19 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 5 งำน 57,352.00               57,352.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 57,352.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 57,352.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00019
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ธ.ค. 65

20 จ้ำงถ่ำยภำพบุคคลท่ีมีอิทธิพลบนส่ือออนไลน์(Influencer)จ ำนวน 1 งำน 5,500.00                 5,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยจตุรพัฒน์ ประค ำสำย 5,500.00               นำยจตุรพัฒน์ ประค ำสำย 5,500.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00020
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65

21 ซ้ือกรอบรูป 200.00                    200.00                    เฉพำะเจำะจง โอ๋ โปสเตอร์ โดย นำงสำวธัญธร สุเมธำนุภำพ 200.00                  โอ๋ โปสเตอร์ โดย นำงสำวธัญธร สุเมธำนุภำพ 200.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65

22 ซ้ือพรรณไม้ จ ำนวน 6 รำยกำร 100,000.00             100,000.00             เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟลำวเวอร์มำร์ท โดยนำงสำวภัทรวดี พูลสิน 100,000.00           ร้ำนฟลำวเวอร์มำร์ท โดยนำงสำวภัทรวดี พูลสิน 100,000.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00022
2.นำยสุกฤต จิตรประเสริฐศรี 106,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 19 ธ.ค. 65
3.นำงสำวจำรุณี ผำจอง 117,000.00           

23 ซ้ือพรรณไม้ จ ำนวน 3 รำยกำร 63,000.00               63,000.00               เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดย นำยสุรชัย  คงพนำ 63,000.00             สวนสมบัติ (หน่ึง) โดย นำยสุรชัย  คงพนำ 63,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00023
2.ร้ำนน้องมำยด์พันธ์ไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 87,500.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 19 ธ.ค. 65
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น 89,000.00             

24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม จ ำนวน 17 รำยกำร 27,832.50               27,832.50               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 27,832.50             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 27,832.50              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ธ.ค. 65

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม(ผ้ำดิบ) จ ำนวน 1 รำยกำร 24,800.00               24,800.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใจดีเชียงใหม่ 24,800.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใจดีเชียงใหม่ 24,800.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ธ.ค. 65

26 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 104,000.00             104,000.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทิกเกอร์ซำวด์แอนด์ซีสเท็ม 104,000.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทิกเกอร์ซำวด์แอนด์ซีสเท็ม 104,000.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00026
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ธ.ค. 65

27 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม(ไม้ไผ่) จ ำนวน 2 รำยกำร 4,900.00                 4,900.00                 เฉพำะเจำะจง ไม้ยูคำไผ่งำม โดยนำยม่ำย นันทะเดช 4,900.00               ไม้ยูคำไผ่งำม โดยนำยม่ำย นันทะเดช 4,900.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00027
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ธ.ค. 65

28 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม จ ำนวน 4 รำยกำร 1,200.00                 1,200.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ ำกัด 1,200.00               บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ ำกัด 1,200.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00028
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ธ.ค. 65

29 ซ้ือชุดตรวจท่ีเก่ียวข้องกับกำรวินิจฉัยโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้ำระวัง 50,400.00               50,400.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลำย จ ำกัด 50,400.00             บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลำย จ ำกัด 50,400.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00029
กำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 1 รำยกำร 2.ร้ำนซีเค อุปกรณ์กำรแพทย์ 66,600.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ธ.ค. 65

3.ร้ำนบุญชัยกำรค้ำ 75,600.00             

30 ซ้ือวัสดุปรับปรุงป้ำยจรำจร จ ำนวน 15 รำยกำร 8,048.15                 8,048.15                 เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 8,048.15               ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 8,048.15                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00030
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ำกัด 8,757.10               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ธ.ค. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 8,694.90               



31 จ้ำงนักร้องหรือนักดนตรี ในกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว จ ำนวน 1 งำน 30,000.00               30,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยกฤช อมตธนำทรัพย์ 30,000.00             นำยกฤช อมตธนำทรัพย์ 30,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00031
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 65

32 จ้ำงนักแสดงในกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว จ ำนวน 1 งำน 63,000.00               63,000.00               เฉพำะเจำะจง คุ้มจ่ำงฟ้อน โดยนำยประเชษฐ ค ำปิงชัย 63,000.00             คุ้มจ่ำงฟ้อน โดยนำยประเชษฐ ค ำปิงชัย 63,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00032
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 65

33 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 40,800.00               40,800.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 40,800.00             บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 40,800.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00033
2.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ ำกัด 41,500.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ธ.ค. 65
2.บริษัท โฟร์ยู โซลูช่ัน จ ำกัด 41,000.00             

34 ซ้ือเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ/ควำมช้ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 52,500.00               52,500.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 52,500.00             บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 52,500.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00034
2.บริษัท คูลสวัสด์ิ เคมิเคิล กรุ๊ป จ ำกัด 62,300.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ธ.ค. 65
3.บริษัท ออปส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 66,500.00             

35 ซ้ือพรรณไม้ จ ำนวน 4 รำยกำร 50,000.00               50,000.00               เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดย นำง นิภำ  เรือนแก้ว 50,000.00             ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดย นำง นิภำ  เรือนแก้ว 50,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00035
2.ร้ำนธนิตกำรเกษตร 59,000.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ธ.ค. 65
3.นำงล ำดวน รำชวงศำ 49,000.00             

36 จ้ำงท ำควำมสะอำดเพ่ิมเติมนอกเวลำ 23,540.00               23,540.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 23,540.00             บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 23,540.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00036
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 65

37 เช่ำอุปกรณ์ตกแต่ง ในกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 1 รำยกำร 14,000.00               14,000.00               เฉพำะเจำะจง คุ้มจ่ำงฟ้อน โดยนำยประเชษฐ ค ำปิงชัย 14,000.00             คุ้มจ่ำงฟ้อน โดยนำยประเชษฐ ค ำปิงชัย 14,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00038
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 65

38 อุปกรณ์กิจกรรม The night light of flora fest 395,840.00             395,840.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ  จ ำกัด 395,840.00           บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ  จ ำกัด 395,840.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00040
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 65

39 ซ้ือวัสดุส ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ จ ำนวน 37 รำยกำร 67,950.00               67,950.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 67,950.00             บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 67,950.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00041
2.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 75,069.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 26 ธ.ค. 65
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตรีธนฉัฐ คอนสตรัคช่ัน 77,085.00             

40 ซ้ืออุปกรณ์เพำะเน้ือเย่ือ จ ำนวน 20 รำยกำร 42,837.00               42,837.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 42,837.00             บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 42,837.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00042
2.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 47,409.08             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 26 ธ.ค. 65
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตรีธนฉัฐ คอนสตรัคช่ัน 48,923.05             

41 ซ้ืออุปกรณ์ และเคร่ืองมือดูแลรักษำไม้ยืนต้นและพรรณไม้ 22 รำยกำร 76,015.00               76,015.00               เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำน ด.เกษตรดี โดยนำงสมศรี มีสุข 76,015.00             ร้ำน ด.เกษตรดี โดยนำงสมศรี มีสุข 76,015.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00043
2.ร้ำน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง โดยนำงสำววัญเพ็ญ ธรรมขันแข็ง 80,011.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 26 ธ.ค. 65
3.ร้ำนกรรณิกำร์ วัสดุภัณฑ์ โดยนำงกรรณิกำร์ อัมพรลักษณ์ 78,004.00             

42 จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณถนนทำงเข้ำรำชพฤกษ์เพลซ จ ำนวน 1 งำน 94,600.00               94,600.00               เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดจ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 94,600.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดจ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 94,600.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00044
2.นำยวิโรจน์ ขัดตำ 130,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 26 ธ.ค. 65
3.นำยธนพล ปวงแปงปัน 140,000.00           

43 ซ้ือวัสดุกิจกรรมกำรเรียนรู้ จ ำนวน 2 รำยกำร 285.00                    285.00                    เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 285.00                  บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 285.00                   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00045
2.บริษัทออปส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 360.00                  ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 26 ธ.ค. 65
3.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป จ ำกัด 325.00                  

44 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ HP จ ำนวน 1 งำน 3,800.00                 3,800.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำยแอนด์จี ซิสเต็ม แอนด์เซอร์วิส โดยนำงสำวจีรำรัตน์ หมู่หนอง 3,800.00               ร้ำนวำยแอนด์จี ซิสเต็ม แอนด์เซอร์วิส โดยนำงสำวจีรำรัตน์ หมู่หนอง 3,800.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00046
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ธ.ค. 65

45 จ้ำงรถพยำบำลพร้อมเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 1 งำน 10,000.00               10,000.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็นดีหน่ึงหกแปด แอมบูแลนซ์ 10,000.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็นดีหน่ึงหกแปด แอมบูแลนซ์ 10,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00047
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ธ.ค. 65



46 จ้ำงท ำส่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้โครงกำรหลวง จ ำนวน 1 งำน 27,600.00               27,600.00               เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอท นอร์ท ฟิล์ม 27,600.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอท นอร์ท ฟิล์ม 27,600.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00048
2.ร้ำนเสร็จสรรพดีไซน์ โดยนำยเจษฎำภรณ์ ต๊ิบจำ 35,000.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 28 ธ.ค. 65
3.ร้ำนโปรดปรำน ดีไซน์ 37,000.00             

47 จ้ำงซ่อมแอร์ รถบรรทุก จ ำนวน 1 รำยกำร 5,537.25                 5,537.25                 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ำกัด 5,537.25               บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ำกัด 5,537.25                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00049
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ธ.ค. 65

48 ซ้ือพรรณไม้ จ ำนวน 28 รำยกำร 96,000.00               96,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์ แก้วมำลำ 96,000.00             นำงสำวกรรณิกำร์ แก้วมำลำ 96,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00050
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ธ.ค. 65

49 ซ้ือแบตเตอร่ี รถเก๋ง 2 ตอน จ ำนวน 1 รำยกำร 3,150.00                 3,150.00                 เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวธำวิณี หอมอำจ 3,150.00               นำงสำวธำวิณี หอมอำจ 3,150.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00051
2.นำยอภิเชษฐ์ แสนทวีสุข 3,200.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 28 ธ.ค. 65
3.นำยเอกพิพัฒน์ โสภำจำรุภักด์ิ 3,800.00               

50 ซ้ือครุภัณฑ์เตำรีดไอน้ ำอุตสำหกรรม จ ำนวน 2 เคร่ือง 58,860.00               58,860.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 58,860.00             บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 58,860.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00001
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส บี มี โชค 64,200.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 1 ธ.ค. 65
3.บริษัท สหไฟฟ้ำ 2018 จ ำกัด 63,130.00             

51 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ จ ำนวน 17 รำยกำร 45,785.75               45,785.75               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำชำเชียงใหม่ 2 หำงดง 45,785.75             บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำชำเชียงใหม่ 2 หำงดง 45,785.75              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ธ.ค. 65

52 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร จ ำนวน 1 งำน 3,210.00                 3,210.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 3,210.00               บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 3,210.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ธ.ค. 65

53 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 PO6512-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ธ.ค. 65

54 ซ้ืออำหำรว่ำงร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์  4 รำยกำร 19,500.00               19,500.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำว ชนิตำ แปงปวน 19,500.00             นำงสำว ชนิตำ แปงปวน 19,500.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ธ.ค. 65

55 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 PO6512-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ธ.ค. 65

56 ซ้ือสินค้ำและวัสดุร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ   จ ำนวน 12 รำยกำร 26,590.50               26,590.50               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำชำเชียงใหม่ 2 หำงดง 26,590.50             บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำชำเชียงใหม่ 2 หำงดง 26,590.50              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 6 ธ.ค. 65

57 ซ้ือสินค้าและวัสดุร้านจ าหน่ายกาแฟ จ านวน 14 รายการ 46,980.00               46,980.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำชำเชียงใหม่ 2 หำงดง 46,980.00             บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำชำเชียงใหม่ 2 หำงดง 46,980.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00008

ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 ธ.ค. 65

58 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร จ ำนวน 1 งำน 3,210.00                 3,210.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 3,210.00               บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ำกัด 3,210.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00009
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ธ.ค. 65

59 จ้ำงเหมำบริกำรตกแต่งสถำนท่ีงำนเล้ียงพิธีมงคลสมรส จ ำนวน 1 งำน 53,500.00               53,500.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงแมน เวดด้ิงสตูดิโอ โดยนำยชำภณ ปันเตจ๊ะ 53,500.00             ร้ำนเชียงแมน เวดด้ิงสตูดิโอ โดยนำยชำภณ ปันเตจ๊ะ 53,500.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ธ.ค. 65

60 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 17,423.50               17,423.50               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำชำเชียงใหม่ 2 หำงดง 17,423.50             บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำชำเชียงใหม่ 2 หำงดง 17,423.50              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00011
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ธ.ค. 65

61 ซ้ือครุภัณฑ์เตำรีดไอน้ ำ จ ำนวน 2 เคร่ือง 62,980.20               62,980.20               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 62,980.20             บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 62,980.20              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00012
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส บี มี โชค 64,200.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 ธ.ค. 65
3.บริษัท สหไฟฟ้ำ 2018 จ ำกัด 63,130.00             

62 ซ้ือเมล็ดกำแฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00                 5,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำง จันทร์แดง กำญจนพิษณุ 5,000.00               นำง จันทร์แดง กำญจนพิษณุ 5,000.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00013
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65



63 ซ้ือเมล็ดกำแฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,500.00                 5,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 5,500.00               นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 5,500.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65

64 ซ้ือเมล็ดกำแฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,500.00                 5,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำงวันดี วนำเวียงวงศ์ 5,500.00               นำงวันดี วนำเวียงวงศ์ 5,500.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65

65 ซ้ือเมล็ดกำแฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,885.00                 5,885.00                 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 5,885.00               สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 5,885.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00016
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65

66 ซ้ือเมล็ดกำแฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200.00                 7,200.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ ตำม่ี 7,200.00               นำยสุชำติ ตำม่ี 7,200.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65

67 ซ้ือเมล็ดกำแฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,800.00                 6,800.00                 เฉพำะเจำะจง นำยหน่ัน ใจปิง 6,800.00               นำยหน่ัน ใจปิง 6,800.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00018
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65

68 ซ้ือเมล็ดกำแฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,500.00                 5,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยศรัญ สีเขียว 5,500.00               นำยศรัญ สีเขียว 5,500.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00019
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65

69 ซ้ืออุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมเทศกำลชมสวน  จ ำนวน 20 รำยกำร 5,285.00                 5,285.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ ำกัด 5,285.00               บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ ำกัด 5,285.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00020
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ธ.ค. 65

70 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และชุดไมโครโฟน จ ำนวน 3 รำยกำร 99,980.00               99,980.00               เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 99,980.00             บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 99,980.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00021
2.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ ำกัด 106,200.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 19 ธ.ค. 65
3.บริษัท นิยมพำนิช จ ำกัด 104,500.00           

71 ซ้ือชันโรง จ ำนวน 8 รำยกำร 37,000.00               37,000.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนผ้ึงสันก ำแพงโดยนำงคณิตชนก ค ำเขียว 37,000.00             ร้ำนสวนผ้ึงสันก ำแพงโดยนำงคณิตชนก ค ำเขียว 37,000.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00022
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ธ.ค. 65

72 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ จ ำนวน 3 รำยกำร 16,575.00               16,575.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 16,575.00             บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 16,575.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00023
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ธ.ค. 65

73 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 PO6512-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 65

74 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ ำนวน 19 รำยกำร 88,063.25               88,063.25               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง 88,063.25             บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง 88,063.25              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00026
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ธ.ค. 65

75 ซ้ือสินค้ำและวัสดุอุปกรณ์ร้ำนจ ำหน่ำยกำแฟ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 14,549.00               14,549.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ำกัด 14,549.00             บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ำกัด 14,549.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00027
จ ำนวน 19 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ธ.ค. 65

76 ซ้ือเคร่ืองด่ืมร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 81,236.65               81,236.65               เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูมเมอร์ จ ำกัด 81,236.65             บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูมเมอร์ จ ำกัด 81,236.65              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00028
 จ ำนวน 7 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ธ.ค. 65

77 ซ้ือวัตถุดิบร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 33,193.04               33,193.04               เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่บุญเจริญซัพพลำย จ ำกัด 33,193.04             บริษัท เชียงใหม่บุญเจริญซัพพลำย จ ำกัด 33,193.04              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00029
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ธ.ค. 65

78 จ้ำงผลิตแก้วกำแฟ จ ำนวน 2 งำน 40,250.00               40,250.00               เฉพำะเจำะจง 1ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 40,250.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 40,250.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00030
2.บริษัท ชุนไก จ ำกัด 43,050.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 27 ธ.ค. 65
3.บริษัท เอฟพีซี อินเตอร์ซัพพลำย จ ำกัด 43,100.00             

79 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 PO6512-00031
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ธ.ค. 65

80 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและสแกนแบบรูปรำยกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00                 6,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร  ประจนปัจจนึก 6,000.00               ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร  ประจนปัจจนึก 6,000.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00032
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ธ.ค. 65



81 จ้ำงท ำนำมบัตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00                 5,000.00                 เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 5,000.00               ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 5,000.00                เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00033
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 5,400.00               ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 28 ธ.ค. 65
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 5,800.00               

82 จ้ำงท ำป้ำยข้อมูล จ ำนวน 13 รำยกำร 52,220.00               52,220.00               เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 52,220.00             52,220.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6512-00034
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 54,255.00             ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 28 ธ.ค. 65
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 55,395.00             

83 ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 282,400.00         282,400.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกัด 282,400.00       บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด 282,400.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำซ้ือขำย

2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ ำกัด 290,050.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด เลขท่ี (อร) 1/2566

3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 305,243.00       ลว. 13 ธ.ค. 65

84 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 142,230.00             142,230.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนัญชิดำ หินสด 142,230.00           นำงสำวชนัญชิดำ หินสด 142,230.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 261/2566

ลว. 16 ธ.ค. 65

85 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 108,900.00             108,900.00             เฉพำะเจำะจง นำยสมพงค์ วิริยำ 108,900.00           นำยสมพงค์ วิริยำ 108,900.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 262/2566

ลว. 27 ธ.ค. 65

86 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 78,980.00               78,980.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวน่อเจ้ ไพรงำนแก้ว 78,980.00             นำงสำวน่อเจ้ ไพรงำนแก้ว 78,980.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 263/2566

ลว. 27 ธ.ค. 65

87 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 78,980.00               78,980.00               เฉพำะเจำะจง นำงยุพิน ศรีไพรวัลย์ 78,980.00             นำงยุพิน ศรีไพรวัลย์ 78,980.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 264/2566

ลว. 27 ธ.ค. 65

88 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 78,980.00               78,980.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำอือ จะก่อ 78,980.00             นำงสำวนำอือ จะก่อ 78,980.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 265/2566

ลว. 27 ธ.ค. 65

89 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 78,980.00               78,980.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำววีระ เตชะบริบูรณ์ 78,980.00             นำงสำววีระ เตชะบริบูรณ์ 78,980.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 266/2566

ลว. 27 ธ.ค. 65

90 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำมกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 78,980.00               78,980.00               เฉพำะเจำะจง นำยจะสี จะอือ 78,980.00             นำยจะสี จะอือ 78,980.00              เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 267/2566

ลว. 27 ธ.ค. 65

91 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 117,900.00             117,900.00             เฉพำะเจำะจง นำยธีรวุฒิ บรรถอน 117,900.00           นำยธีรวุฒิ บรรถอน 117,900.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 268/2566

ลว. 27 ธ.ค. 65

92 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 143,860.00             143,860.00             เฉพำะเจำะจง นำยศุภโชค พงษ์ตุ้ย 143,860.00           นำยศุภโชค พงษ์ตุ้ย 143,860.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 269/2566

ลว. 27 ธ.ค. 65

93 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 135,900.00             135,900.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรภรณ์ ป๋ันแก้ว 135,900.00           นำงสำวพัชรภรณ์ ป๋ันแก้ว 135,900.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 270/2566

ลว. 29 ธ.ค. 65

94 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 135,900.00             135,900.00             เฉพำะเจำะจง นำยประวันวิทย์ วงวิน 135,900.00           นำยประวันวิทย์ วงวิน 135,900.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  



ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 271/2566
ลว. 29 ธ.ค. 65

95 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 144,900.00             144,900.00             เฉพำะเจำะจง นำยสุเมธ ตำมตระกูล 144,900.00           นำยสุเมธ ตำมตระกูล 144,900.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 272/2566

ลว. 29 ธ.ค. 65

96 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 135,000.00             135,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำพร ทนำรำช 135,000.00           นำงสำวจิรำพร ทนำรำช 135,000.00            เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ   สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร  
ถูกต้องครบถ้วน  เลขท่ี (อร) 273/2566

ลว. 29 ธ.ค. 65
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