
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00064  ลว. 1 เม.ย. 62
2 จ้ำงท ำป้ำยองค์ควำมรู้(ศูนย์ฯวัดจันทร์) จ ำนวน 3 รำยกำร 31,620.00 31,620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อินดีไซน์ โดยนำงณฐนม ฤทธิกะลัส/31,620บ. ร้ำน อินดีไซน์ โดยนำงณฐนม ฤทธิกะลัส/31,620บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00065  ลว. 10 เม.ย. 62
3 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 25 รำยกำร 9,355.00 9,355.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 9,355 บำท ร้ำนบุญชัย 9,355 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00009  ลว. 1 เม.ย. 62
4 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 44,878.00 44,878.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 44,878 บำท บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 44,878 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00006  ลว. 1 เม.ย. 62
5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 13,920.00 13,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 13,920 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 13,920 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00004  ลว. 1 เม.ย. 62
6 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 26 รำยกำร 35,560.00 35,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกเชียงล้ง 685 บำท บ.ข่ำนต้ำ 9,805 บำท หจก.ฮกเชียงล้ง 685 บำท บ.ข่ำนต้ำ 9,805 บำท PO6204-00019  ลว. 1 เม.ย. 62

บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 8,200 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 16,870 บำท บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 8,200 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 16,870 บำท PO6204-00020  ลว. 1 เม.ย. 62
PO6204-00021  ลว. 1 เม.ย. 62
PO6204-00022  ลว. 1 เม.ย. 62

7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 16 รำยกำร 99,717.00 99,717.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสบเปิง วัสดุก่อสร้ำง 99,717 บำท ร้ำนสบเปิง วัสดุก่อสร้ำง 99,717 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00018 ลว. 1 เม.ย. 62
8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 4,777.00 4,777.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 606 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,171 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

9 จ้ำงท ำไวนิลหลังด ำ 300*150 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 1,125.00 1,125.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำน อินดีไซน์ โดยนำงณฐนม ฤทธิกะลัส/1,125บ. ร้ำนPrint@all 1,260 บ./หจก สิบส่ี
โฆษณำ 1,350 บ. ร้ำน อินดีไซน์ โดยนำงณฐนม ฤทธิกะลัส/1,125บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00112 ลว. 2 เม.ย. 62

10 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ฉลำกสินค้ำ 3 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำน อินดีไซน์ โดยนำงณฐนม ฤทธิกะลัส/5,000 บ/ร้ำนศุภนันท์พรินท์ 7,000 บ./Good
 work media 6,000 บ. ร้ำน อินดีไซน์ โดยนำงณฐนม ฤทธิกะลัส/5,000 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00103 ลว. 17 เม.ย. 62

11 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลรำยแปลง จ ำวน 496 แปลง 1 งำน 128,960.00 129,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 128,960 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 128,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00104 ลว. 17 เม.ย. 62

12 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ติดถุงด ำ 10,000 ป้ำย 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อินดีไซน์ โดยนำงณฐนม ฤทธิกะลัส/90,000 บ/ร้ำนศุภนันท์พรินท์ 95,000 บ. ร้ำน อินดีไซน์ โดยนำงณฐนม ฤทธิกะลัส/90,000 บ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00106 ลว. 17 เม.ย. 62

13 จ้ำงพิมพ์แผ่นพับ ขนำด A 3 จ ำนวน 8,000 แผ่น 34,240.00 34,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.สุทเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด 34,240บ./ร้ำนสีสันพร้ินต้ิง 40,000บ./ร้ำนพร้ืน
ต้ิงแอนด์กรำฟฟิค ดีไซน์ 36,000 บ. บ.สุทเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด 34,240บ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00111 ลว. 17 เม.ย. 62

14 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเก็บวัสดุศูนย็เรียนรู้ 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทรงเดช ค ำเข่ือน 50,000 บำท นำยทรงเดช ค ำเข่ือน 50,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00113 ลว. 18 เม.ย.62
15 จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน 1กฎ4731 ชม.

 จ ำนวน 1 คัน
4,620.00       4,620.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แก้ว 4,620 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แก้ว 4,620 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00077 ลว. 10 เม.ย.62

16
จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน 1กค5108 ชม.
 จ ำนวน 1 คัน

6,570.00 6,570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แก้ว 6,570 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์ จันทร์แก้ว 6,570 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6204-00078 ลว. 10 เม.ย.62

17
จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน จพจ824 ชม. 
จ ำนวน 1 คัน

1,745.00 1,745.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพียงดำวอะไหล่ยนต์ โดยนำยอนุชิด  เจียรวิริยะพันธ์ 1,745 บ. ร้ำนเพียงดำวอะไหล่ยนต์ โดยนำยอนุชิด  เจียรวิริยะพันธ์ 1,745 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6204-00079 ลว. 10 เม.ย.62

18
จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน จพจ817 ชม. 
จ ำนวน 1 คัน

5,220.00 5,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพียงดำวอะไหล่ยนต์ โดยนำยอนุชิด  เจียรวิริยะพันธ์ 5,220 บ. ร้ำนเพียงดำวอะไหล่ยนต์ โดยนำยอนุชิด  เจียรวิริยะพันธ์ 5,220 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6204-00080 ลว. 10 เม.ย.62

19 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 34,230.00 34,230.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,500 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร 23,280 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,500 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร 23,280 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00083 ลว. 10 เม.ย.63
21 บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,940 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 26,930 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,955 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,495บำท PO6204-00084 ลว. 10 เม.ย.64
22 PO6204-00085ลว. 10 เม.ย.65
23 PO6204-00086 ลว. 10 เม.ย.66
24 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มุลมอญ / 1,800 บำท นำยอุดร  มุลมอญ / 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00074 ลว. 4 เม.ย. 62
25 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 3,600 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00066 ลว. 9 เม.ย. 62
26 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00073 ลว. 9 เม.ย. 62
27 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00072 ลว. 9 เม.ย. 62
28 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บำท นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00071 ลว. 4 เม.ย. 62
29 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 1,800บำท นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 1,800บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00070 ลว. 9 เม.ย. 62
30 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00069 ลว. 4 เม.ย. 62
31 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00068 ลว. 9 เม.ย. 62
32 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00067 ลว. 9 เม.ย. 62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 เมษำยน 2562

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



33 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,915.00 6,915.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดย น.ส.ศศินันธกำนต์ ชัยวรรณำ ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดย น.ส.ศศินันธกำนต์ ชัยวรรณำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00076 ลว 10 เมย 62
34 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,820.00 6,820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ บจก.ข่ำนต้ำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00008 ลว 01 เมย 62
35 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มุลมอญ / 1,800 บำท นำยอุดร  มุลมอญ / 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO62504-00206 ลว. 19 เม.ย.62
36 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00205 ลว. 19 เม.ย. 62
37 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน /5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน /5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00198 ลว. 18 เม.ย. 62
38 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู /5,300 บำท นำยประพันธ์  ไชยชมภู /5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00190 ลว. 17 เม.ย. 62
39 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00194 ลว. 17 เม.ย. 62
40 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00193 ลว. 17 เม.ย.62
41 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00192 ลว. 17 เม.ย. 62
42 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00191 ลว. 17 เม.ย. 62
43 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 3,600 บำท นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00196 ลว. 17 เม.ย. 62
44 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 5,300 บำท นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00195 ลว. 17 เม.ย. 62
45 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน /5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน /5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00200 ลว. 17 เม.ย. 62
46 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00204 ลว. 17 เม.ย. 62
47 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00203  ลว. 17 เม.ย. 62
48 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00202  ลว. 17 เม.ย. 62
49 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00201  ลว. 17 เม.ย. 62
50 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มุลมอญ / 3,600 บำท นำยอุดร  มุลมอญ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00211  ลว. 17 เม.ย. 62
51 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มุลมอญ / 3,600 บำท นำยอุดร  มุลมอญ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00210  ลว. 17 เม.ย. 62
52 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มุลมอญ / 5,300 บำท นำยอุดร  มุลมอญ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00209  ลว. 17 เม.ย. 62
53 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มุลมอญ / 5,300 บำท นำยอุดร  มุลมอญ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00208  ลว. 17 เม.ย. 62
54 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มุลมอญ / 3,600 บำท นำยอุดร  มุลมอญ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00213  ลว. 9 เม.ย. 62
55 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มุลมอญ / 5,300 บำท นำยอุดร  มุลมอญ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00212  ลว. 9 เม.ย. 62
56 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน /5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน /5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00199  ลว. 9 เม.ย. 62
57 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 3,600 บำท นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00197  ลว. 5 เม.ย. 62
58 จ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในดิน 20 ตัวอย่ำง 20,544.00 20,544.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย)/20,544 บ. บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย)/20,544 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00218 ลว.25 เม.ย.62
59 จ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในผลผลิตพืช 20 ตัวอย่ำง 20,544.00 20,544.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย)/20,544 บ. บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย)/20,544 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00219 ลว. 25 เม.ย.62
60 จ้ำงเหมำบริกำรสกัดน้ ำมันร ำข้ำว 5 ตัวอย่ำง 2,140.00 2,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เพ่ือนพลังงำน/2,140 บ. หจก.เพ่ือนพลังงำน/2,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00221 ลว. 26 เม.ย.62
61 จ้ำงปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน ศูนย์ฯ แม่มะลอ 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดิพร  สุริยะชัยพันธ์/100,000 บ. นำยดิพร  สุริยะชัยพันธ์/100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00229 ลว. 29 เม.ย.62
62 จ้ำงปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน ศูนย์ฯ แม่สลอง 50,000.00 48,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มำยเพลส แม่สลอง/48,200 บ. หจก.มำยเพลส แม่สลอง/48,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00232 ลว. 29 เม.ย.62
63 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเอนกประสงค์ ศูนย์ฯ แม่สลอง 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มำยเพลส แม่สลอง/100,000 บ. หจก.มำยเพลส แม่สลอง/100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00233 ลว. 29 เม.ย.62
64 จ้ำงก่อสร้ำงโรงเรือนปลูกพืชมำตรฐำน 2 โรง ศูนย์ฯห้วยฮะ 200,000.00 191,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดอยก่ิงพำณิชย์/191,500 บ. ดอยก่ิงพำณิชย์/191,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00234 ลว. 29 เม.ย.62
65 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน 9 ตัวอย่ำง รำยกำรทดสอบ 8 รำยกำร 31,586.40 31,586.40 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย)/31,586.40 บ. บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย)/31,586.40 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00119 ลว. 18 เม.ย.62
66 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,100.00 9,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจุฑำมำศพันธ์ุไม้ ร้ำนจุฑำมำศพันธ์ุไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00105 ลว. 17 เม.ย.62
67 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,470.00 1,470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจุฑำมำศพันธ์ุไม้ ร้ำนจุฑำมำศพันธ์ุไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00107 ลว. 17 เม.ย.62
68 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจุฑำมำศพันธ์ุไม้ ร้ำนจุฑำมำศพันธ์ุไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00108 ลว. 17 เม.ย.62
69 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,170.00 9,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.พันธ์ุไม้ ร้ำน ส.พันธ์ุไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00109 ลว. 17 เม.ย.62
70 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 48,400.00 48,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธรนันท์พรรณไม้ ร้ำน ธรนันท์พรรณไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00110 ลว. 17 เม.ย.62
71 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,840.00 6,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกเชียงล้ง 6,840 บ. หจก.ฮกเชียงล้ง 6,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00033 ลว. 9 เม.ย.62
72 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00035 ลว. 9 เม.ย.62

73 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 1,864.00 1,864.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 480 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,384 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 480 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,384 บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6204-00036 ลว. 9 เม.ย.62
PO6204-00037 ลว. 9 เม.ย.62

74 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 17,436.00 17,436.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 17,436 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 17,436 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00043 ลว. 9 เม.ย.62
75 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 11 รำยกำร 19,570.00 19,570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,215 บำท/บ.เคมีกิจเกษตร 8,695 บ./บ.ข่ำนต้ำ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,215 บำท/บ.เคมีกิจเกษตร 8,695 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00046 ลว. 9 เม.ย.62

1,660 บ. บ.ข่ำนต้ำ1,660 บ. PO6204-00047 ลว. 9 เม.ย.62
PO6204-00048 ลว. 9 เม.ย.62

76 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.โชตนำกำรไฟฟ้ำ 2,400 บ./บ.ดิแอวำนซ์ โซลูช่ัน 2,400 บ หจก.โชตนำกำรไฟฟ้ำ 2,400 บ./บ.ดิแอวำนซ์ โซลูช่ัน 2,400 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00049 ลว. 9 เม.ย.62
PO6204-00050 ลว. 9 เม.ย.62



77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 27 รำยกำร 189,115.00 189,115.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นำโนบรำส 6,800 บ./บ.ฮฮทิโกร 4,000 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 66,010 บ./ บ.นำโนบรำส 6,800 บ./บ.ฮฮทิโกร 4,000 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6204-00051 ลว. 9 เม.ย.62

บ.เคมีกิจเกษตร 34,685 บ./บ.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 43,000 บ./ 66,010 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 34,685 บ./บ.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ PO6204-00052 ลว. 9 เม.ย.62
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,620 บ. 43,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,620 บ. PO6204-00053 ลว. 9 เม.ย.62

PO6204-00055 ลว. 9 เม.ย.62
PO6204-00058 ลว. 9 เม.ย.62
PO6204-00059 ลว. 9 เม.ย.62

78 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 1 รำยกำร 9000
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 1 
รำยกำร 9000

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO 6204-00001 ลว 1 เม.ย. 62

บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกัด / 1 รำยกำร
บริษัท พรอทท์ เอ้นจิเนียร่ิง จ ำกัด / 1 รำยกำร 4,925

79 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 11000 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 11000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00002 ลว 1 เม.ย. 62
80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 21,356.00 21,356.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 5 รำยกำร 8105 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 3 รำยกำร 5630 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00010 ลว 1 เม.ย. 62

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 6 รำยกำร 10145 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 3 รำยกำร 3295 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00011 ลว 1 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 7 รำยกำร 13154 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 3 รำยกำร 6395 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00012 ลว 1 เม.ย. 62

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ / 5 รำยกำร 6470 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ / 1 รำยกำร 750
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO 6204-00013 ลว 1 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด / 3 รำยกำร 4000 บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด / 2 รำยกำร 2950 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00014 ลว 1 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอกะ อะโกร จ ำกัด / 3 รำยกำร 11336 บริษัท เอกะ อะโกร จ ำกัด / 1 รำยกำร 2336 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00015 ลว 1 เม.ย. 62

81 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 44,750.00 44,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เนเจอรอล อะกริคัลเจอร์ จ ำกัด / 1 รำยกำร 34,000 บริษัท เนเจอรอล อะกริคัลเจอร์ จ ำกัด / 1 รำยกำร 34,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00054 ลว 9 เม.ย. 62
บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 10,750 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 10,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00056 ลว 9 เม.ย. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 13,500

82 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,600.00 5,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด / 1 รำยกำร 5,600 บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด / 1 รำยกำร 5,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00057 ลว 9 เม.ย. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 1 รำยกำร 6,400

83 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 5,200.00 5,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด / 3 รำยกำร 5200 บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด / 3 รำยกำร 5200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00060 ลว 9 เม.ย. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช / 2 รำยกำร 1,900
ร้ำนกฤษณำพำนิช / 3 รำยกำร 5850

84 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 22,670.00 22,670.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 5 รำยกำร 22670
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 5 
รำยกำร 22670

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO 6204-00061 ลว 9 เม.ย. 62

บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกัด / 5 รำยกำร 25670
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พรอทท์ เอ้นจิเนียร่ิง จ ำกัด / 5 รำยกำร 24010

85 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 8 รำยกำร 48,055.00 48,055.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 7 รำยกำร 5,790 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 7 รำยกำร 5,790 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00062 ลว 9 เม.ย. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮกเชียงล้งพำณิชย์ / 5 รำยกำร 3,350 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 1 รำยกำร 7,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00063 ลว 9 เม.ย. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 7 รำยกำร 13,240

86 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 90,220.00 90,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 10 รำยกำร 65,035 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 6 รำยกำร 51,325 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00081 ลว 10 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 9 รำยกำร 77,755 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 6,195 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00082 ลว 10 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 4 รำยกำร 32,700 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 4 รำยกำร 32,700 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00087 ลว 10 เม.ย. 62

87 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 67,832.00 67,832.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 10 รำยกำร 53,790 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 4 รำยกำร 27,120 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00088 ลว 17 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด  / 12 รำยกำร 68,180 บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด  / 6 รำยกำร 20,840 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00089 ลว 17 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 7 รำยกำร 47,832 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด  / 3 รำยกำร 19,872 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00090 ลว 17 เม.ย. 62

88 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 31,767.50 31,767.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 6 รำยกำร 18,480 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 4 รำยกำร 12,970 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00091 ลว 17 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด  / 5 รำยกำร 22,987 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด  / 2 รำยกำร 7,757 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00092 ลว 17 เม.ย. 62

บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด  / 10 รำยกำร 32,880 บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด  / 4 รำยกำร 11,040 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00093 ลว 17 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 7 รำยกำร 23,304

89 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 27,100.00 27,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 4 รำยกำร 13,975.00 บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/4 รำยกำร 23,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00163 ลว 23 เม.ย. 62



หจก.สมำร์ท มำร์ท/ 4 รำยกำร 14,590
บ.เทพรัตน์ โอเอ จ ำกัด/ 4 รำยกำร 14,520

90 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,700.00 10,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /2 รำยกำร 10700 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 10700 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00167 ลว 23 เม.ย. 62
91 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /2 รำยกำร 2600 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 2600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00169 ลว 23 เม.ย. 62
92 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 10,560.00 10,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /13 รำยกำร 10560 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /13 รำยกำร 10560 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00173 ลว 23 เม.ย. 62

93 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 23,800.00 23,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) / 1 รำยกำร 23,800 บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) / 1 รำยกำร 23,800
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO 6204-00176 ลว 23 เม.ย. 62
บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป (ส ำนักงำนใหญ่) / 1 รำยกำร 25800
บริษัท เฟิร์มเมด จ ำกัด / 1 รำยกำร 27000

94 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร วัสดุวิทยำศำสตร์ และวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร31,800.00 31,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 7 รำยกำร 33120 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 4 รำยกำร 15720 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00180 ลว 23 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 4 รำยกำร 28320 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 12360 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00181 ลว 23 เม.ย. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด  / 4 รำยกำร 29420 บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด  / 1 รำยกำร 3720 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00182 ลว 23 เม.ย. 62

95 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 6,660.00 6,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช / 10 รำยกำร 4,910 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช / 7 รำยกำร 4910 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6202-00184 ลว 23 เม.ย. 62
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด / 14 รำยกำร 7,600 บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด / 6 รำยกำร 2695 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6202-00187 ลว 23 เม.ย. 62

96 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 64,599.00 64,599.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 11 รำยกำร 43,029 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 4 รำยกำร 9204 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00214 ลว 24 เม.ย. 62
บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 10 รำยกำร 34,966.45 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 6 รำยกำร 25,125 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00215 ลว 24 เม.ย. 62
บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด  / 15 รำยกำร 66,336 บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด  / 5 รำยกำร 30,270 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00216 ลว 24 เม.ย. 62

98 จัดซ้ือวัสดุง่นบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 20,160.00 20,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวโฉมสุดำ สมณะ 20,160 บำท นำงสำวโฉมสุดำ สมณะ 20,160 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00097 ลว 17 เม.ย. 62

99 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 101,220.00 101,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,800 บำท/ร้ำนคลังพลำสติก 22,000 บำท
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,200 บำท/ร้ำนคลังพลำสติก 
22,000 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO 6204-00099 ลว 17 เม.ย. 62

หจก.เอเซียปศุสัตว์ 47,020 บำท/ร้ำนกฤษณำพำณิชย์ 19,000 บำท
หจก.เอเซียปศุสัตว์ 47,020 บำท/ร้ำนกฤษณำพำณิชย์ 19,000
 บำท PO 6204-00100 ลว 17 เม.ย. 62

PO 6204-00101 ลว 17 เม.ย. 62
PO 6204-00102 ลว 17 เม.ย. 62

100 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 9,315.00 9,315.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 9,315 บำท ร้ำนบุญชัย 9,315 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00032 ลว 9 เม.ย. 62

101 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,825.00 10,825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนำโนบรำส  2,900 บำท/หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 4,625 บำท
ร้ำนนำโนบรำส  2,900 บำท/หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 4,625 
บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO 6204-00029 ลว 9 เม.ย. 62

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,625 บำท /จ.เจริญกำรเกษตร 8,450 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,300 บำท PO 6204-00030 ลว 9 เม.ย. 62
PO 6204-00031 ลว 9 เม.ย. 62

102 จัดซ้ือวัสุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 19,600.00 19,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 19,600 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 19,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00028 ลว 9 เม.ย. 62
103 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 14 รำยกำร 4,850.00 4,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,850 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,850 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00094 ลว 9 เม.ย. 62
104 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,200.00 5,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,200 บำท หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00098 ลว 9 เม.ย. 62
105 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังดิจิตอล จ ำนวน 7 เคร่ือง 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 35,000 บำท หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 35,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6204-00023 ลว 4 เม.ย. 62
106 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บำท นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00239  ลว. 23 เม.ย. 62
107 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บำท นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00238 ลว. 23 เม.ย. 62
108 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บำท นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00244 ลว. 23 เม.ย. 62
109 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บำท นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00248 ลว. 24 เม.ย. 62
110 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00243 ลว. 19 เม.ย. 62
111 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00240 ลว. 19 เม.ย. 62
112 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 3,600 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00242 ลว. 24 เม.ย. 62
113 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 3,600 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00241 ลว. 24 เม.ย. 62
114 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00249 ลว. 19 เม.ย. 62
115 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 3,600 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00252 ลว. 19 เม.ย. 62
116 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00256 ลว. 19 เม.ย. 62
117 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00251 ลว. 23 เม.ย. 62
118 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00255 ลว. 24 เม.ย. 62



119 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 3,600 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00253 ลว. 24 เม.ย. 62
120 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 1,800 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00257 ลว. 24 เม.ย. 62
121 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  / 7,000 บำท หจก. คิงดอมทัวร์  / 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00265 ลว. 19 เม.ย. 62
122 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  / 7,000 บำท หจก. คิงดอมทัวร์  / 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ po6204-00260 ลว. 22 เม.ย. 62
123 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  / 5,300 บำท หจก. คิงดอมทัวร์  / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00263  ลว. 23 เม.ย. 62
124 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  / 3,600 บำท หจก. คิงดอมทัวร์  / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00261 ลว. 23 เม.ย. 62
125 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  / 5,300 บำท หจก. คิงดอมทัวร์  / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00258 ลว. 24 เม.ย. 62
126 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00276 ลว. 23 เม.ย. 62
127 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00282 ลว. 23 เม.ย. 62
128 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  / 7,000 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ  / 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00277 ลว. 22 เม.ย. 62
129 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  / 7,000 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ  / 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00275 ลว. 22 เม.ย. 62
130 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  / 10,600 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ  / 10,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00280 ลว. 24 เม.ย. 62
131 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00279 ลว. 24 เม.ย. 62
132 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00278 ลว. 24 เม.ย. 62
133 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้   จ ำนวน 1 คัน 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,400 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00281 ลว. 25 เม.ย. 62
134 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00274 ลว. 25 เม.ย. 62
135 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00269 ลว. 25 เม.ย. 62
136 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00267 ลว. 25 เม.ย. 62
137 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00266 ลว. 25 เม.ย. 62

138
จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน จพจ 
818 ชม. จ ำนวน 1 คัน

5,825.00 5,825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพียงดำวอะไหล่ยนต์ โดยนำยอนุชิด  เจียรวิริยะพันธ์ 5,825 บ. ร้ำนเพียงดำวอะไหล่ยนต์ โดยนำยอนุชิด  เจียรวิริยะพันธ์ 5,825 
บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00138 ลว. 23 เม.ย.62

139 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 6,330.00 6,330.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 6,330 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ 6,330 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00144 ลว. 23 เม.ย.62
140 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 12 รำยกำร 9,835.00 9,835.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 9,835 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ 9,835 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00154 ลว. 23 เม.ย.62

141
จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน คคย 
57 ชม. จ ำนวน 1 คัน

2,180.00 2,180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นพยอมออโต้ไบค์/2,180 บ. ร้ำนต้นพยอมออโต้ไบค์/2,180 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6204-00156 ลว. 23 เม.ย.62

142
จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 
7131 ชม. จ ำนวน 1 คัน

3,539.56 3,539.56 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ 3,539.56 บ. บ.โตโยต้ำ 3,539.56 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6204-00158 ลว. 23 เม.ย.62

143
จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 
7132 ชม. จ ำนวน 1 คัน

25,963.12 25,963.12 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ 25,963.12 บ. บ.โตโยต้ำ 25,963.12 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6204-00159 ลว. 23 เม.ย.62

144 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 24,000 บำท/ บ.เทพรัตน์ โอเอ จก. 24,500 บ./หจก.สมำร์ท 
สมำร์ท 24,850 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก .24,000  บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00186 ลว. 23 เม.ย.62

145 จัดซ้ือกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล จ ำนวน 1 เคร่ือง 9,990.00 9,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 9,990 บำท/ บ.เทพรัตน์ โอเอ จก. 11,900 บ./หจก.สมำร์ท 
สมำร์ท 10,500 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตร์ (ประเทศไทย) จก. 9,990 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00178 ลว. 23 เม.ย.62

146 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 13 รำยกำร 31,259.00 31,259.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.โชตนำกำรไฟฟ้ำ 31,259 บ./หจก.สยำมลำนนำโพรดักส์ 37,320 บ. หจก.โชตนำกำรไฟฟ้ำ 31,259 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00189  ลว.23 เม.ย.62
147 จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 4 เส้น 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน 16,000 บ. หจก.สำยเหนือกำรยำง ดอนจ่ัน 16,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00185 ลว. 23 เม.ย.62
148 จัดซ้ือถังขยะ ขนำด 40 ลิตร จ ำนวน 12 ถัง 6,600.00 6,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 6,600 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,080 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 6,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00188 ลว. 23 เม.ย.62
149 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 5,120.00 5,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1 รำยกำร 5,120 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1 รำยกำร 5,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00135 ลว. 23 เม.ย.62
150 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 1,280.00 1,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1 รำยกำร 1,280 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1 รำยกำร 1,280 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00136 ลว. 23 เม.ย.62
151 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 37,700.00 37,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 2 รำยกำร 37,700 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 2 รำยกำร 37,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00141 ลว. 23 เม.ย.62

152 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,700.00 14,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 1 รำยกำร 14,700บ./หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 1 รำยกำร 
18,000บ. หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 1 รำยกำร 14,700 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00142 ลว. 23 เม.ย.62

153 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 47,340.00 47,340.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2 รำยกำร 9,490 บ./หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 2 รำยกำร
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2 รำยกำร 9,490 บ./หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพร
ดักส์ 2 รำยกำร

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00146 ลว. 23 เม.ย.62

37,850 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1 รำยกำร 11,700 บ. 37,850 บ. PO6204-00147 ลว. 23 เม.ย.62

154 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 5 รำยกำร 2,690.00 2,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3 รำยกำร 1,560 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 4 รำยกำร  1,970 บ./
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2 รำยกำร 240 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 2 รำยกำร 
1,710 บ./

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00160 ลว. 23 เม.ย.62

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 1 รำยกำร 740 บ. หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 1 รำยกำร 740 บ. PO6204-00161 ลว. 23 เม.ย.62



PO6204-00162 ลว. 23 เม.ย.62

155 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 34,758.00 34,758.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 1 รำยกำร 30,000 บ./หจก.มำนะพำนิช 5 รำยกำร 3,768 บ./
ร้ำนคลังพลำสติก 1 รำยกำร 30,000 บ./หจก.มำนะพำนิช 5 รำยกำร 
3,768 บ./

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00164 ลว. 23 เม.ย.62

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 5 รำยกำร 5,300 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1 รำยกำร 990 บ. PO6204-00165 ลว. 23 เม.ย.62
PO6204-00166 ลว. 23 เม.ย.62

156 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 23 รำยกำร 24,175.00 24,175.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.จือฮะเซนเตอร์ 22 รำยกำร 28,130 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 12 รำยกำร 6,330
 บ./

บ.จือฮะเซนเตอร์ 6 รำยกำร 6,175 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 11 
รำยกำร 6,090 บ./

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00168 ลว. 23 เม.ย.62

หจก.เชียงใหม่สินเสรี 18 รำยกำร 22,975 บ. หจก.เชียงใหม่สินเสรี 6 รำยกำร 11,910 บ. PO6204-00172 ลว. 23 เม.ย.62
157 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00284 ลว. 30 เม.ย. 62
158 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 63,200.00 63,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ณัฐชนำ อินต๊ิบ/63,200 บำท น.ส.ณัฐชนำ อินต๊ิบ / 63,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00143 ลว 23 เม.ย. 62
159 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อำทเคมีเกษตรยนต์ / 28,000.00 บำท อำทเคมีเกษตรยนต์ / 28,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00157  ลว 23 เม.ย. 62
160 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 111,000.00 111,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์/111,000 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์/111,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00207 ลว 24 เม.ย. 62
161 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/7,000 บำท นำยอุดร มูลมอญ/7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00063 ลว 03 พ.ค. 62
162 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บำท นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00062 ลว 03 พ.ค. 62
163 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00059 ลว 07 พ.ค. 62
164 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00058 ลว 07 พ.ค. 62
165 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทีวร์ / 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทีวร์ / 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00061 ลว 03 พ.ค. 62
166 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทีวร์ / 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทีวร์ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00060 ลว 07 พ.ค. 62
167 จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กษ 3560 ชม.

 จ ำนวน 1 คัน
27,429.00 27,429.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ธำรำ 27,429 บำท บ.ธำรำ 27,429 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6204-00237 ลว. 30 เม.ย.62

168 ซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 2 รำยกำร 8,020.00 8,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,520 บำท /บ.เคมีกิจเกษตร 2,500 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,520 บำท /บ.เคมีกิจเกษตร 2,500 บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6204-00245 ลว. 30 เม.ย.62

PO6204-00246 ลว. 30 เม.ย.62
169 ซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 2 รำยกำร 18,970.00 18,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 18,970 บำท/บ.เคมีกิจเกษตร 11,160 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 18,970 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00247 ลว. 30 เม.ย.62
170 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,670.00 2,670.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณกำรเกษตร 2,784 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,670 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,670 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00250 ลว. 30 เม.ย.62
171 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 3 รำยกำร 10,715.00 10,715.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 10,715 บำท/บ.นำโนบรำส 17,610 บำท บ.ข่ำนต้ำ 10,715 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00254 ลว. 30 เม.ย.62
172 ซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 4 รำยกำร 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 30,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00259 ลว. 30 เม.ย.62
173 ซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 5 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 20,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00262 ลว. 30 เม.ย.62
174 ซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 5 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00264 ลว. 30 เม.ย.62
175 ซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 5 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 20,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00268 ลว. 30 เม.ย.62
176 ซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 6 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00270 ลว. 30 เม.ย.62
177 ซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 6 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00271 ลว. 30 เม.ย.62
178 ซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 6 รำยกำร 36,200.00 36,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 36,200 บำท ร้ำนปำริชำติ 36,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00272 ลว. 30 เม.ย.62
179 ซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 6 รำยกำร 54,800.00 54,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 54,800 บำท ร้ำนปำริชำติ 54,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00273 ลว. 30 เม.ย.62



1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 24,000.00        24,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก 1,626.40          ร้านพลอยก๊อปป้ี 1,626.40           เสนอราคารายเดียว PO6203-00001

โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก ลว. 1 มี.ค. 62

2 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00      100,000.00      เฉพาะเจาะจง กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 61,183.17        กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ 61,183.17         เสนอราคารายเดียว PO6203-00002

กองบิน 41 ลว. 1 มี.ค. 62

3 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00      100,000.00      เฉพาะเจาะจง กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 58,107.04        กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ 58,107.04         เสนอราคารายเดียว PO6204-00001

กองบิน 41 ลว. 1 เม.ย. 62

4 จ้างท้ากระเป๋าผ้าและเส้ือส้าหรับจัดกิจกรรมค่าย 17,000.00        17,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอิมเมจ โดย นางอภันตรี จ้าจด 17,000.00        ร้านอิมเมจ โดย นางอภันตรี จ้าจด 17,000.00         เสนอราคาต้่าสุด PO6204-00002

จ้านวน 2 รายการ ร้านแอ็คโคส โดย นางสาวอาภัสรา นาวิกนันทน์ 18,400.00        ลว. 4 เม.ย. 62

5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 1,070.00          1,070.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ากัด 1,070.00          บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ากัด 1,070.00           เสนอราคารายเดียว PO6204-00003

ลว. 4 เม.ย. 62

6 จ้างท้าป้ายไวนิลส้าหรับจัดกิจกรรม จ้านวน 2 รายการ 769.68             769.68             เฉพาะเจาะจง ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 769.68             ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 769.68              เสนอราคาต้่าสุด PO6204-00004

ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 1,500.00          ลว. 9 เม.ย. 62

ร้านเอิร์ทเอ็กเชอร์เร้นท์ ดีไซน์ 1,320.00          

7 จ้างท้าตรายาง จ้านวน 6 รายการ 5,170.00          5,170.00          เฉพาะเจาะจง ร้านจ้านงค์การช่างเชียงใหม่ โดย นางสาวผ่องศรี พรรณเท่ียง 5,170.00          ร้านจ้านงค์การช่างเชียงใหม่ โดย 5,170.00           เสนอราคารายเดียว PO6204-00006

นางสาวผ่องศรี พรรณเท่ียง ลว. 11 เม.ย. 62

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี           เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี           เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

8 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช จ้านวน 23 รายการ 227,225.00      227,225.00      เฉพาะเจาะจง 1.บจก.เคมีกิจเกษตร 171,081.00      บริษัท เคมีกิจเกษตร จ้ากัด 98,081.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6204-00007

2.บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 155,754.00      (จ้านวน 13 รายการ) ท่ีเสนอราคาต้่าสุด ลว. 19 เม.ย. 62

3.หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 251,930.00      

4.บจก.แสนโชคผลิตผล 45,000.00        บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ้ากัด 37,144.00         PO6204-00008

(จ้านวน 5 รายการ) ลว. 19 เม.ย. 62

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 47,000.00 PO6204-00009

(จ้านวน 3 รายการ) ลว. 19 เม.ย. 62

บริษัท แสนโชคผลิตผล จ้ากัด 45,000.00         PO6204-00010

(จ้านวน 2 รายการ) ลว. 19 เม.ย. 62

9 จ้างท้าป้ายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ้านวน 3 รายการ 13,000.00        13,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 13,000.00        ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 13,000.00         เสนอราคารายเดียว PO6204-00011

ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 17,600.00        ลว. 25 เม.ย. 62

ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 15,650.00        

10 จ้างเปล่ียนน้้ามันเคร่ืองและท้าความสะอาดตู้แอร์ 5,250.49          5,250.49          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ากัด 5,250.49          บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ากัด 5,250.49           เสนอราคารายเดียว PO6204-00012

รถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 9039 เชียงใหม่ ลว. 25 เม.ย. 62

11 จ้างท้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 10000 10000 เฉพาะเจาะจง ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 10,000.00        ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 10,000.00         เสนอราคาต้่าสุด PO6204-00013

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 พร้อมติดต้ัง ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 15,000.00        ลว. 30 เม.ย. 62

ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 12,500.00        

12 ซ้ือพรมอัดเรียบส้าหรับปูพ้ืนเวทีห้องราชพฤกษ์ 10,700.00        10,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนช่ันแนล ไทยแลนด์ จ้ากัด (มหาชน) 10,700.00        บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนช่ันแนล ไทยแลนด์ 10,700.00         เสนอราคารายเดียว PO6204-00001

จ้ากัด (มหาชน) ลว. 4 เม.ย. 62

13 ซ้ือไอศกรีม จ้านวน 20 รายการ 23,438.07        23,438.07        เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ้ากัด 23,438.07        บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ้ากัด 23,438.07         เสนอราคารายเดียว PO6204-00002

ลว. 10 เม.ย. 62

14 ซ้ือไอศกรีม จ้านวน 42 รายการ 55,652.54        55,652.54        เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ากัด 55,652.54        บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ากัด 55,652.54         เสนอราคารายเดียว PO6204-00003

ลว. 10 เม.ย. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี           เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

15 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ้าหน่ายท่ีร้านจ้าหน่ายสินเค้า 3,454.40          3,454.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ้ากัด (มหาชน) 3,454.40          บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ้ากัด (มหาชน) 3,454.40           เสนอราคารายเดียว PO6204-00004

จ้านวน 26 รายการ ลว. 11 เม.ย. 62

16 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดนอกเวลาท้าการ 3,750.00          3,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ้ากัด 3,750.00          บริษัท ราชาโยค จ้ากัด 3,750.00           เสนอราคารายเดียว PO6204-00005

ลว. 11 เม.ย. 62

17 ซ้ือไอศกรีม จ้านวน 17 รายการ 14,823.72        14,823.72        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เทพสุโท 14,823.72        ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เทพสุโท 14,823.72         เสนอราคารายเดียว PO6204-00006

ลว. 11 เม.ย. 62

18 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2 รายการ 5,626.00          5,626.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,626.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,626.00           เสนอราคารายเดียว PO6204-00007

ลว. 23 เม.ย. 62

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้านวน 9 รายการ 27,965.00        27,965.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โชตนาการไฟฟ้า 27,965.00        ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โชตนาการไฟฟ้า 27,965.00         เสนอราคาต้่าสุด PO6204-00008

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ด้ารงอิเล็คทริก 28,935.00        ลว. 30 เม.ย. 62

บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ้ากัด 29,085.00        

20 ซ้ือสินค้าประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 4,375.00          4,375.00          เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 4,375.00          นายบุญธรรม จันทร์สาม 4,375.00           เสนอราคารายเดียว PO6204-00009

ลว. 30 เม.ย. 62

21 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,600.00          3,600.00          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ แก้วฟู 3,600.00          นายทวีศักด์ิ แก้วฟู 3,600.00           เสนอราคารายเดียว บย.120

22 จ้างรถแบคโฮ 7,000.00          7,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา อินทร์เขียว 7,000.00          นางสาวณัฐริกา อินทร์เขียว 7,000.00           เสนอราคารายเดียว บย.120

23 จ้างกลึงแกนมอเตอร์ป๊ัมน้้า 1,990.00          1,990.00          เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ สีใส 1,990.00          นายอนันต์ สีใส 1,990.00           เสนอราคารายเดียว บย.120

24 วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับจัดกิจกรรม จ้านวน 11 รายการ 4,292.00          4,292.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่พลาสติก จ้ากัด 4,292.00          บริษัท เชียงใหม่พลาสติก จ้ากัด 4,292.00           เสนอราคารายเดียว บย.121



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี           เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

25 วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับจัดแสดงพรรณไม้ เรือนพืชทะเลทราย 25,000.00        25,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางจินตนา ค้ามะยอม 27,920.00        นางจินตนา ค้ามะยอม 19,100.00         พิจารณาแต่ละรายการ บย.122

จ้านวน 11 รายการ 2.นางสาวประภากร ปรมศิริ 33,520.00        (จ้านวน 9 รายการ) ท่ีเสนอราคาต้่าสุด

3.นายสมหวัง ศรีบ้าเพ็ญ 32,460.00        

นางสาวประภากร ปรมศิริ 1,200.00           บย.122

(จ้านวน 1 รายการ)

นายสมหวัง ศรีบ้าเพ็ญ 4,700.00           บย.122

(จ้านวน 1 รายการ)

26 ซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พิธีบรมราชาภิเษก 96,000.00        96,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาสังฆภัณฑ์ 96,000.00        ร้านกฤษณาสังฆภัณฑ์ 96,000.00         เสนอราคาต้่าสุด บย.132

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 103,500.00      

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศิริวงศ์พานิช 105,750.00      

27 ซ้ือชุดเคร่ืองนอนและอุปกรณ์ส้าหรับให้บริการผู้เข้าพัก 10,310.52        10,310.52        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ้ากัด 10,310.52        บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ้ากัด 10,310.52         เสนอราคาต้่าสุด บย.25

ราชพฤกษ์เพลซ จ้านวน 7 รายการ ร้านยูวัน ท่ีนอน 11,979.72        

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ พรภัณฑ์ 12,026.80        

28 ซ้ือขาแขวนโทรทัศน์ 890.00             890.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเจเคแซท เซอร์วิส (สันก้าแพง) โดย นายจักรี ปรุงศิลป์ 890.00             ร้านเจเคแซท เซอร์วิส (สันก้าแพง) 890.00              เสนอราคาต้่าสุด บย.25

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด 1,290.00          โดย นายจักรี ปรุงศิลป์

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คทรอนิคส์ จ้ากัด 1,090.00          

29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 24 รายการ 49,999.00        49,999.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 49,999.00        บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 49,999.00         เสนอราคารายเดียว บย.25

30 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ้าหน่ายท่ีร้านจ้าหน่ายสินค้า 89,427.00        89,427.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 89,427.00        บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 89,427.00         เสนอราคารายเดียว บย.27

จ้านวน 57 รายการ

31 ซ้ือกระเบ้ือง สวนองค์กรธนาคารกรุงไทย 2,664.00          2,664.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดินป้ันสยามไทล์ 2,664.00          ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดินป้ันสยามไทล์ 2,664.00           เสนอราคารายเดียว บย.28

จ้านวน 2 รายการ

32 ซ้ือตะกร้าสาน 840.00             840.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววราฑา ค้าเต๋จ๊ะ 840.00             นางสาววราฑา ค้าเต๋จ๊ะ 840.00              เสนอราคาต้่าสุด บย.29

นางสาวณัฏฐธิดา อินทร์ไชย 900.00             

นางสาวดาริกา สมลิคุณ 1,050.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี           เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

33 จ้างศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทาง 1,996,500.00   2,000,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,996,500.00   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,996,500.00    เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างท่ัวไป

กายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานหลวง เลขท่ี 15/2562

ราชพฤกษ์ ระยะท่ี 1 ลว. 11 เม.ย. 62

34 จ้างปรับปรุงระบบสูบน ้าดิบ 1,583,600.00   1,999,000.00   e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทีเอส จักรกล 1,583,600.00   ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทีเอส จักรกล 1,583,600.00    ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้างก่อสร้าง

(โรงสูบบริเวณศูนย์เกษตรหลวง เชียงใหม่) ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภู่สว่างพาณิชย์ 1,897,252.29   และเสนอราคาต้่าสุด เลขท่ี 16/2562

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สกาย วอเตอร์ 1,899,900.00   ลว. 30 เม.ย. 62

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคช่ัน 1,984,000.00   

บริษัท เอ.ที.ซี.ซัพพลาย (1993) จ้ากัด -

บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จ้ากัด -

บริษัท โปรเซส จ้ากัด -

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง -

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป -
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