
รายงานสถานะการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ รหัสงบประมาณ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง
วิธีการ

จัดซือจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันท่ีของสัญญา สถานะการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 662539961A-00060 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลแบบ 

Mirrorless พร้อมชุดอุปกรณ์ 

ส าหรับ Live Streaming จ านวน

 1 ตัว

82,000.00  วิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัทโฟโต้บ๊ัค จ ากัด 81,990.00 บริษัทโฟโต้บ๊ัค จ ากัด 81,990.00 เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ราคาต่ าสุด

18 พ.ย. 65 B.1.6 ลงนามในสัญญา

2 662539961A-00060 พัดลมแบบต้ังพ้ืน ขนาดไม่น้อย

กว่า 16 น้ิว จ านวน 1 ตัว

6,000.00  วิธี

เฉพาะเจาะจง

A-รายการยังไม่ได้ด าเนินการ

3 662539961A-00060 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ

งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

22,000.00 20,990.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัทชิชาง 

คอมพิวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

20,990.00 บริษัทชิชาง 

คอมพิวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

20,990.00 เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ราคาต่ าสุด

18 พ.ย. 65 C รอเบิกจ่าย/เร่ิมก่อสร้าง

4 662539961A-00060 ตู้กันช้ืน (ส าหรับจุดเก็บอุปกรณ์

กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์

เทคโนโลยี) จ านวน 1 ตู้

8,600.00 8,290.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัทโฟโต้บัค จ ากัด 8,290.00 บริษัทโฟโต้บัค จ ากัด 8,290.00 เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ราคาต่ าสุด

18 พ.ย. 65 B.1.6 ลงนามในสัญญา

5 662539961A-00060 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 1 

เคร่ือง

5,000.00 5,000.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

ก.พัฒนสิน (ส านักงาน

ใหญ่)

5,000.00 ก.พัฒนสิน (ส านักงาน

ใหญ่)

5,000.00 เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ราคาต่ าสุด

20 ต.ค. 65 D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว

6 662539961A-00060 ชุดอุปกรณ์ส าหรับอ านวยความ

สะดวกในการ Live สด แบบ

เคล่ือนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และความเสถียรของสัญญาณ 

จ านวน 1 ชุด

4,000.00 3,580.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัทโฟโต้บัค จ ากัด 3,580.00 บริษัทโฟโต้บัค จ ากัด 3,580.00 เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ราคาต่ าสุด

18 พ.ย. 65 B.1.6 ลงนามในสัญญา

7 662539961A-00060 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลแบบ

รอบทิศทาง (กล้อง 360 องศา) 

จ านวน 1 ตัว

16,000.00 14,900.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัทโฟโต้บัค จ ากัด 14,900.00 บริษัทโฟโต้บัค จ ากัด 14,900.00 เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ราคาต่ าสุด

18 พ.ย. 65 B.1.6 ลงนามในสัญญา
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ล าดับ รหัสงบประมาณ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง
วิธีการ

จัดซือจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันท่ีของสัญญา สถานะการจัดซ้ือจัดจ้าง

8 662539961A-00060 เคร่ืองตัดหญ้า แบบเข็น จ านวน 2

 เคร่ือง

33,000.00 33,000.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

ก.พัฒนสิน (ส านักงาน

ใหญ่)

33,000.00 ก.พัฒนสิน (ส านักงาน

ใหญ่)

33,000.00 เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ราคาต่ าสุด

20 ต.ค. 65 D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว

9 662539961A-00060 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 

จ านวน 2 เคร่ือง

22,000.00 22,000.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

ก.พัฒนสิน (ส านักงาน

ใหญ่)

22,000.00 ก.พัฒนสิน (ส านักงาน

ใหญ่)

22000

เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ราคาต่ าสุด

20 ต.ค. 65 D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว

10 662539961A-00060 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 

(ราคารวมติดต้ัง) แบบติดผนัง 

(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 

บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

36,000.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

A-รายการยังไม่ได้ด าเนินการ

11 662539981B-00060 โครงการบ ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์

เรือนโบราณล้านนา มช.

150,000.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

A-รายการยังไม่ได้ด าเนินการ

12 662539981B-00060 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษา

ภูมิทัศน์ส านักฯ

50,000.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

A-รายการยังไม่ได้ด าเนินการ

13 6625399617-00010 ค่าจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน

เครือข่าย (3 ปี)

164,800.00 164,800.00 วิธี

เฉพาะเจาะจง

B.1.2 แบบรูปรายการ/TOR 

แล้ว/ก าหนดราคากลาง
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ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลแบบ Mirrorless พร้อมชุดอุปกรณ์ ส าหรับ Live 

Streaming จ านวน 1 ตัว

82,000.00 A B.1.6

2 พัดลมแบบต้ังพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว จ านวน 1 ตัว 6,000.00 A A

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 22,000.00 A C

4 ตู้กันช้ืน (ส าหรับจุดเก็บอุปกรณ์กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี) จ านวน

 1 ตู้

8,600.00 A B.1.6

5 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 1 เคร่ือง 5,000.00 A D

6 ชุดอุปกรณ์ส าหรับอ านวยความสะดวกในการ Live สด แบบเคล่ือนท่ี เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพและความเสถียรของสัญญาณ จ านวน 1 ชุด

4,000.00 A B.1.6

7 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลแบบรอบทิศทาง (กล้อง 360 องศา) จ านวน 1 ตัว 16,000.00 A B.1.6

8 เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 2 เคร่ือง 33,000.00 A D

9 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง 22,000.00 A D

10 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง) แบบติดผนัง (ระบบ 

Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

36,000.00 A A

11 โครงการบ ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 150,000.00 A A

12 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ส านักฯ 50,000.00 A A

13 ค่าจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (3 ปี) 164,800.00 A B.1.2

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว

สถานะการจัดซ้ือจัดจ้าง

A-รายการยังไม่ได้ด าเนินการ

B.1.1 ส ารวจออกแบบ/ก าหนดคุณลักษณะ

B.1.2 แบบรูปรายการ/TOR แล้ว/ก าหนดราคากลาง

B.1.3 ประกวดราคา/ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

B.1.4 เปิดซอง/e-Auction, e-Market, e-Bidding

B.1.5 อนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

B.1.6 ลงนามในสัญญา

C รอเบิกจ่าย/เร่ิมก่อสร้าง
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