
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาดูแลแปลงทดสอบ จ านวน 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศรัทธา  กิจรุ่งเรืองดี/30,000 บาท นายศรัทธา  กิจรุ่งเรืองดี/30,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00004 ลว.4 พ.ย.62

2
จ้างเหมาบริการให้ค าปรึกษาการด าเนินงานโครงการวิจัยเพ่ือฟ้ืนฟูความ

อุดมของดิน
50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ าพรรณ  พรมศิริ / 50,000 บาท นางอ าพรรณ  พรมศิริ / 50,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00040 ลว. 11 พ.ย. 62

3 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 14 รายการ 6,480.00 6,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง / 6,480 บาท มูลนิธิโครงการหลวง / 6,480 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6210-00033 ลว. 25 ต.ค. 62

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 รายการ 18,778.00 18,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ 16,498 บาท/หจก.ศิริวงศ์พานิช บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ 16,498 บาท/หจก.เชียงใหม่มานะ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6210-00039 ลว. 25 ต.ค. 62

1,380 บาท/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,280 บาท พานิช 2,280 บาท PO6210-00040 ลว. 25 ต.ค. 62

5 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 13 รายการ 50,700.00 50,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง / 50,700 บาท มูลนิธิโครงการหลวง / 50,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00048 ลว. 11 พ.ย. 62

6 ขอซ้ือวัสดุ จ านวน 10 รายการ 42,968.00 42,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Natural Agricuture 6,800 บาท/หจก.นอร์ทเทอร์น Natural Agricuture 6,800 บาท/หจก.นอร์ทเทอร์น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00049 ลว. 11 พ.ย. 62

เคมีเคิล 17,968 บาท/หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 18,400 เคมีเคิล 8,668 บาท/มูลนิธิโครงการหลวง 27,500 บาท PO6211-00050 ลว. 11 พ.ย. 62

บาท/มูลนิธิโครงการหลวง 27,500 บาท PO6211-00051 ลว. 11 พ.ย. 62

7 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/7,000 บาท นายอุดร มูลมอญ/7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00059 ลว.11 พ.ย.62

8 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/7,000 บาท นายอุดร มูลมอญ/7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00061 ลว.12 พ.ย.62

9 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/5,300 บาท นายอุดร มูลมอญ/5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00064 ลว.13 พ.ย.62

10 ขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 7 รายการ 86,400.00 86,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร จ ากัด 25,800 บาท/บ.ข่านต้า จ ากัด บ.ฮอทิโกร จ ากัด 25,800 บาท/บ.ข่านต้า จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00105 ลว.14 พ.ย.62

37,600 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร 23,000 บาท 37,600 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร 23,000 บาท PO6211-00106 ลว.14 พ.ย.62

PO6211-00107 ลว.14 พ.ย.62

11 ขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 2,220.00 2,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 2,220 บาท ร้านเชียงฮง 2,220 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00115 ลว.15 พ.ย.62

12 จัดซ้ือวัสดุวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญการเกษตร 5,000/ร้านกฤษณาพานิช 5,500 หจก. เจริญการเกษตร 5,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00031 ลว.11 พ.ย.62

13 จัดซ้ือวัสดุวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 33,750.00 33,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญการเกษตร 33,750/ร้านกฤษณาพานิช 37,500 บ หจก.เจริญการเกษตร 33,750 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00032 ลว.11 พ.ย.62

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 6,900 /หจก.พอช คอม 7,350 บ บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 6,900 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00005 ลว.4 พ.ย.62

15 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 32,420.00 32,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 32,420 บ/หกจ.จ.เจริญการเกษตร 23,390 บหจก.ธ.ปราณีการเกษตร 32,420 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-0003 ลว.15 พ.ย.62

16 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปาริชาติ 30,000 บ ร้านปาริชาติ 30,000 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00113 ลว.15 พ.ย.62

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 4,520.00 4,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 4,520 บ/ร้านสหเฟอร์นิเจอ 5,025 บ ร้านกฤษณาพานิช 4,520 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00116 ลว.15 พ.ย.62

18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 13 รายการ 31,740.00 31,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 31,740 บ/จ.เจริญการเกษตร 33,900 บ ร้านกฤษณาพานิช 31,740 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00118 ลว.15 พ.ย.62

19 จัดจ้างท าโปสเตอร์วิชาการ จ านวน 1 รายการ 781.10 781.10 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซร์ 781.10 บาท ร้านอินดีไซร์ 781.10 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00118 ลว.4 พ.ย.62

20 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00062 ลว.13 พ.ย.62

21 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 5,300 บาท ร้านแดงรถเช่า 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00060 ลว.13 พ.ย.62

22 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท นายอุดร มูลมอญ 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00044 ลว.4 พ.ย.62

23 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 7,000 บ หจก.คิงดอมทัวร์ 7,000 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00070 ลว.11 พ.ย.62

24 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00103 ลว 14 พ.ย.62

25 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00073 ลว 13 พ.ย.62

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)

วันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2562



26 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00072 ลว 13 พ.ย.62

27 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00071 ลว 11 พ.ย.62

28 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บ. นายประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00041 ลว 4 พ.ย.62

29 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00039 ลว 6 พ.ย.62

30 ซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 5 รายการ 33,650.00 33,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 33,650 บ. ร้านกฤษณาพานิช 33,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00033 ลว 11 พ.ย.62

31 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 9,869.14 9,869.14 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปป้ี 9,869.14 บ. ร้านพลอยก๊อปป้ี 9,869.14 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00002 ลว 4 พ.ย.62

32 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ 9,000 บาท บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ 9,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00036 ลว 11 พ.ย.62

33 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่สินเสรี 9,000 บ. หจก.เชียงใหม่สินเสรี 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00035 ลว 11 พ.ย.62

34 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,150.00 9,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ้านสวนครูเก่ง 9,150 บ. บ้านสวนครูเก่ง 9,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00114 ลว 15 พ.ย.62

35 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 9,601.00 9,601.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร 9,601 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 9,601 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00078 ลว 14 พ.ย.62

36 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 9,669.00 9,669.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 9,669 บ. บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 9,669 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00101 ลว 14 พ.ย.62

37 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 5,170.00 5,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 5,170 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 5,170 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00074 ลว 14 พ.ย.62

38 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 13,370.00 13,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 13,370 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 13,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00076 ลว 14 พ.ย.62

39 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 รายการ 2,856.00 2,856.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช เป็นเงิน 2,856 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช เป็นเงิน 2,856 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00095 ลว 14 พ.ย.62

40 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 21 รายการ 4,050.00 4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช เป็นเงิน 4,050 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช เป็นเงิน 4,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00089 ลว 14 พ.ย.62

41 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00037 ลว 1 พ.ย.62

42 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 50 รายการ 289,434.73 289,434.73 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.จ.เจริญการเกษตร 76,820 หจก.ธ ปราณีการเกษตร 70,248

 บจก.ฮอทิโร 8,200 บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 37,256.73  มูลนิธิ

โครงการหลวง 1,200 บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 68,125 บจก.

ข่านต้า 27,585

หจก.จ.เจริญการเกษตร 76,820 หจก.ธ ปราณีการเกษตร 

70,248 บจก.ฮอทิโร 8,200 บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 37,256.73  

มูลนิธิโครงการหลวง 1,200 บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 68,125

 บจก.ข่านต้า 27,585

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6211-00128 PO6211-00127 PO6211-00126 

PO6211-00125 PO6211-00124 PO6211-00123 

PO6211-00122  ลว 15 พ.ย. 62

43 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 38 รายการ 32,136.00 32,136.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 19,715 ร้านเชียงฮง 10,721  หจก.จ.เจริญ

การเกษตร 1,700

ร้านกฤษณาพานิช 19,715 ร้านเชียงฮง 10,721  หจก.จ.เจริญ

การเกษตร 1,700
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00119 PO 6211-00120 PO 6211-00121 

ลว 15 พ.ย. 62

44 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ 199,145.00 199,145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์เทอร์นเคมีเคิล 199,145 บ./บ.พีเอพีเพาเวอร์ หจก.นอร์เทอร์นเคมีเคิล 199,145 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00134 ลว 18 พ.ย. 62

จ ากัด 231,120 บ./บ.ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิง เยนเนอรัล

259,080 บ./บ.พรอทท์ เอ็นจีเนียร่ิง จ ากัด 249,120 บ.

45 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บ หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0005 ลว 19 พย 62

46 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00144 ลว 19 พย 62

47 จ้างเหมารถ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0006 ลว 1 พ.ย.62

48 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 รายการ 22,592.00 22,592.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 22,592 บ บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 22,592 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211- 00173 ลว 20 พ.ย.62

49 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 23,500.00 23,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 23,500 บาท หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 23,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0009 ลว 20 พ.ย.62

50 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00205 ลว. 11 พ.ย.62

51 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ / 7,000 บ. นายอุดร มูลมอญ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00204 ลว. 11 พ.ย. 62

52 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00203 ลว. 12 พ.ย. 62

53 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0011 ลว. 13 พ.ย. 62

54 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00200 ลว. 14 พ.ย. 62

55 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00193 ลว. 14 พ.ย. 62

56 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00190 ลว. 15 พ.ย. 62

57 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00191 ลว. 15 พ.ย. 62

58 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0010 ลว. 15 พ.ย. 62



59 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00194 ลว. 20 พ.ย. 62

60 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00196 ลว. 20 พ.ย. 62

61 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00197 ลว. 20 พ.ย. 62

62 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00206 ลว. 20 พ.ย. 62

63 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3600 นายอุดร มูลมอญ 3600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00023 ลว 6 พ.ย. 62

64 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 8,862.90 8,862.90 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช เป็นเงิน 3,853. หจก.ศิริวงศ์ 5,009 หจก.ศิริวงศ์พานิช เป็นเงิน 3,853. หจก.ศิริวงศ์ 5,009 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6210-00028 ลว 24 พ.ย. 62

65 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 5,300 บาท ร้านแดงรถเช่า 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00207 ลว 18 พ.ย. 62

66 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/3600 หจก.เชียงใหม่จันทรา/3600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00152 ลว 15 พ.ย. 62

67 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 3,959.00 3,959.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/3959 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/3959 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00086 ลว 14 พ.ย. 62

68 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 3,880.00 3,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/3880 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/3880 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00075 ลว 14 พ.ย. 62

69 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 77,254.00 77,254.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/77,254 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/77,254 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6210-00025 ลว 24 ต.ค. 62

70 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 920.00 920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช  920 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช เป็นเงิน 920 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00079 ลว 14 พ.ย. 62

71 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 3 รายการ 44,360.00 44,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 44,360 หจก.จ.เจริญการเกษตร 44,360 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00077 ลว 14 พ.ย. 62

72 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3600 นายอุดร มูลมอญ 3600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00016  ลว 1 พ.ย. 62

73 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 83,380.00 83,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 1,850 บ/ หจก. จ.เจริญการเกษตร 82,280 บ./ หจก.ฮกเชียงล้ง 78,650 บ.หจก. จ.เจริญการเกษตร 53,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00011 ลว. 5 พ.ย. 62

74 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00043 ลว. 5 พ.ย. 62

75 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 13,800.00 13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 13,800 บ./ หจก.เชียงใหม่สินเสรี 17,494 บ. ร้านคลังพลาสติก 13,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00009 ลว. 5 พ.ย. 62

76 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 28,500.00 28,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 1,850บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 82,280 บ./ หจก.ฮกเชียงล้ง 78,650 บ.หจก. ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 28,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00012  ลว. 5พ.ย. 62

77 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 1,850.00 1,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 1,850บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 82,280 บ./ หจก.ฮกเชียงล้ง 78,650 บ.บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 1,850บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00010 ลว. 5 พ.ย. 62

78 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 9,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00097 ลว. 7 พ.ย. 62

79 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ 7,000 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00100 ลว. 11 พ.ย. 62

80 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,200 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00099 ลว. 11 พ.ย. 62

81 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู / 3,600 บ. นายประพันธ์ ไชยชมภู / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0008 ลว. 15 พ.ย. 62

82 จ้างวิเคระห์โลหะหนักในดินและพืช จ านวน 2 รายการ 24,652.80 24,652.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 24,652.80 บ. บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 24,652.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00168 ลว. 20 พ.ย. 62

83 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00161 ลว. 20 พ.ย. 62

84 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 17,310.00 17,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 17,310 บ./ หจก.สมาร์ท สมาร์ท 19,200 บ./ บ.เทพรักตน์ โอเอ จ ากัด 18,960 บ.บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 17,310 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00201 ลว. 20 พ.ย. 62

85 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 22,500.00 22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ 22,500 บ./ บ.วัชระคอม แอนด์ เนทเวอร์ค 26,215 บ./ บ.โฟร์ยู โซลูช่ัน 25,680 บ.บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00164 ลว. 20 พ.ย. 62

86 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 26,850.00 26,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 3,400 บ./ หจก. จ.เจริญการเกษตร 26,850 บ./ บ.วิสและบุตร 25,500 บ.หจก. จ.เจริญการเกษตร 26,850 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00165 ลว. 20 พ.ย. 62

87 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 91,695.00 91,695.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 14,000 บ./ หจก. จ.เจริญการเกษตร 91,885 บ./ บ.วิสและบุตร จ ากัด 15,750 บ.หจก. จ.เจริญการเกษตร 75,945 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00163 ลว. 20 พ.ย. 62

88 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 91,695.00 91,695.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 14,000 บ./ หจก. จ.เจริญการเกษตร 91,885 บ./ บ.วิสและบุตร จ ากัด 15,750 บ.บ.วิสและบุตร จ ากัด 15,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00162 ลว. 20 พ.ย. 62

89 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 29,145.00 29,145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,950 บ./ หจก จเจริญการเกษตร 21,195 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,324 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,950 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00167 ลว. 20 พ.ย. 62

90 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 29,145.00 29,145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,950 บ./ หจก จเจริญการเกษตร 21,195 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,324 บ. หจก จเจริญการเกษตร 21,195 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00166 ลว. 20 พ.ย. 62

91 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 19,816.00 19,816.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศิริวงศ์พานิช 1,458 บ./ บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 18,358 บ. บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 18,358 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00134 ลว 18 พ.ย. 62

92 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 19,816.00 19,816.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศิริวงศ์พานิช 1,458 บ./ บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 18,358 บ. หจก. ศิริวงศ์พานิช 1,458 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0014 ลว. 20 พ.ย. 62

93 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 158,600.00 158,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร 139,100 บ./ หจก. ฮกเชียงล้ง 19,500 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 161,310 บ.หจก. จ.เจริญการเกษตร 139,100 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00140 ลว. 19 พ.ย. 62

94 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 6,843.00 6,843.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,913 บ./ หจก. ศิริวงศ์พานิช 635 บ./ บ.ชิชาง 2,295 บ.หจก. ศิริวงศ์พานิช 635 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00137 ลว. 19 พ.ย. 62

95 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 6,843.00 6,843.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,913 บ./ หจก. ศิริวงศ์พานิช 635 บ./ บ.ชิชาง 2,295 บ.หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,913 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00136 ลว. 19 พ.ย. 62

96 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 6,843.00 6,843.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,913 บ./ หจก. ศิริวงศ์พานิช 635 บ./ บ.ชิชาง 2,295 บ.บ.ชิชาง 2,295 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00135 ลว. 19 พ.ย. 62



97 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 158,600.00 158,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร 139,100 บ./ หจก. ฮกเชียงล้ง 19,500 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 161,310 บ.หจก. ฮกเชียงล้ง 19,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00141 ลว. 19 พ.ย. 62

98 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน จ านวน 15 รายการ 3,768.00 3,768.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 2,068 บ./ ร้านกฤษณาพานิช 1,700 บ.  ร้านกฤษณาพานิช 1,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00188 ลว. 20 พ.ย. 62

99 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 20 รายการ 49,975.00 49,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฮมรีแพร์ 55,445 บ./ หจก. ฮกเชียงล้ง 49,975 บ. หจก. ฮกเชียงล้ง 49,975 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0012 ลว. 20 พ.ย. 62

100 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน จ านวน 15 รายการ 3,768.00 3,768.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 2,068 บ./ ร้านกฤษณาพานิช 1,700 บ. ร้านเชียงฮง 2,068 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00186 ลว. 20 พ.ย. 62

101 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 16,950.00 16,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง แกลสซ่ีแลนด์ 10,792 บ./ จ.เจริญการเกษตร 16,950 บ./ ธ.ปราณีการเกษตร 8,214 บ./ วิสและบุตร 9,450 บ. จ.เจริญการเกษตร 16,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00213 ลว. 21 พ.ย. 62

102 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ศึกษาภัรฑ์ 1,200 บ./ ร้านกฤษณาพานิช 1,260 บ. เชียงใหม่ศึกษาภัรฑ์ 1,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0015 ลว. 21 พ.ย. 62

103
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 40,944.00 40,944.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์,20,824 บ./ร้านเชียงฮง 20,120 บ. เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์,20,824 บ/ร้านเชียงฮง 20,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00219 ลว. 21 พ.ย. 62     

APO6211-00220 ลว. 21 พ.ย. 62

104 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 8,360.00 8,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฮกเชียงล้ง 8360บ./หจก. จ.เจริญการเกษตร 9450 บ หจก. ฮกเชียงล้ง 8360บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00151 ลว. 19 พ.ย. 62

105 จัดซ้ือวัสดุชีวภัณฑ์ จ านวน 10 รายการ 30,350.00 30,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 15,500บ. บจก.ข่านต้า 8,950บ. บจก.ล้ิม

ศักดากุลเคมีเกษตร 5,900บ.

มูลนิธิโครงการหลวง 15,500บ. บจก.ข่านต้า 8,950บ.  บจก.ล้ิม

ศักดากุลเคมีเกษตร 5,900บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00056 ลว. 13 พ.ย. 62    

APO6211-00057 ลว. 13 พ.ย. 62     

APO6211-00058 ลว. 13 พ.ย. 62

106 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 8,511.00 8,511.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,825 บ./หจก. ศิริวงศ์พานิช 3,686 บ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,825 บ./                     หจก. ศิริ

วงศ์พานิช 3,686 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00108 ลว. 14 พ.ย. 62     

APO6211-00109 ลว. 14 พ.ย. 62

107 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและหมึกพิมพ์ จ านวน 39 รายการ 43,021.00 43,021.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 26,325 บ/หจก. ศิริวงศ์พานิช 5190 บ/หจก.

เชียงใหม่มานะพานิช 11,506 บ.

บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 26,325 บ/หจก. ศิริวงศ์พานิช 5190 บ/

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 11,506 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00110 ลว. 14 พ.ย. 62    

APO6211-00111 ลว. 14 พ.ย. 62    

APO6211-00112 ลว. 14 พ.ย. 62

108 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 1,350.00 1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 1,350 บ./หจก.พอช คอม.1,550บ.  บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 1,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00052 ลว. 13 พ.ย. 62

109 จัดซ้ือกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 รายการ 48,722.00 48,722.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 48,722 บ./หจก.พอช คอม.49,880บ.  บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 48,722 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00055 ลว. 13 พ.ย. 63

110 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,600.00 5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า 5,600บ./หจก. จ.เจริญการเกษตร 6,000 บ. บจก.ข่านต้า 6,000บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00121 ลว. 21 พ.ย. 63

111 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 รายการ 8,860.00 8,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์เทอร์นเคมีเคิล 3,610 บ./                  ร้านกฤษณา

พานิช 5,250 บ

หจก.นอร์เทอร์นเคมีเคิล 3,610 บ./                      ร้าน

กฤษณาพานิช 5,250 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00216 ลว. 21 พ.ย. 63     

APO6211-00218 ลว. 21 พ.ย. 63

112
จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 7 รายการ 57,690.00 57,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 41,938บ./ บ.แฮนด์ โกร์เชอร่ี 24,200บ./

หจก.จ.เจริญการเกษตร 57,690บ.

หจก.จ.เจริญการเกษตร 57,690บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00017 ลว. 21 พ.ย. 63

113 จัดซ้ือวัสดุเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 2 รายการ 24,900.00 24,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร 20,700บ/บ.เพ่ือนเกษตรกร 4,200บจก.ข่านต้า 4,200บ บ.ฮอทิโกร 20,700บ/บ.เพ่ือนเกษตรกร 4,200บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00053 ลว. 13 พ.ย. 63     

APO6211-00054 ลว. 13 พ.ย. 63

114 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,850.00 5,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 5850บ./หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้างเผือก 6000 บ. ร้านบ้านสวนครูเก่ง 5,850บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-00153 ลว. 19 พ.ย. 63

115 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 2 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 5,300 บาท ร้านแดงรถเช่า /5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00210   ลว 20 พ.ย. 62

116 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 2 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บ. นายประพันธ์ ไชยชมภู /5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00154   ลว 19 พ.ย.62

117 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 2 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  /5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-000155  ลว. 18 พ.ย. 62

118 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นายอุดร มูลมอญ /1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00001   ลว 19 พ.ย. 62

119 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-000068  ลว. 12 พ.ย. 62

120 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 5,000 บ ร้านคลังพลาสติก 5,000 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-000211  ลว. 21 พ.ย. 63

121 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ 8,609.00 8,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วิสและบุตร จ ากัด 5,109 บ./ศูนย์ฝึกอบรม คณะเกษตร บ.วิสและบุตร จ ากัด 5,109 บ./ศูนย์ฝึกอบรม คณะเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00174 ลว 20 พย.62

มช. 3,500 บ./บ.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี จ ากัด 5,600 บ. มช. 3,500 บ. PO6211-00175 ลว 20 พย.62

122 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ 2,010.00 2,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,490 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ากัด 1,370บ./บ.ข่านต้า จ ากัด 640บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00178 ลว 20 พย.62

จ ากัด 2,410 บ./บ.ข่านต้า จ ากัด 640 บ. PO6211-00179 ลว 20 พย.62

123 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 21 รายการ 24,974.00 24,974.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ 15,880 บ./หจก.ศิริวงศ์พานิช บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ 15,880 บ./หจก.ศิริวงศ์พานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00181 ลว 20 พย.62

5,020 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 6,689 บ./ 3,270 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,704 บ./ PO6211-00182 ลว 20 พย.62

ร้านเชียงฮง 1,120 บ. ร้านเชียงฮง 1,120 บ. PO6211-00183 ลว 20 พย.62

PO6211-00184 ลว 20 พย.62



124 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 46 รายการ 28,095.00 28,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 10,400 บ./ร้านเชียงฮง 17,695 บ. ร้านกฤษณาพานิช 10,400 บ./ร้านเชียงฮง 17,695 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00185 ลว 20 พย.62

125 PO6211-00195 ลว 20 พย.62

126 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00209 ลว 20 พ.ย.62

127 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00221 ลว 20 พ.ย.62

128 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00148 ลว. 1 พ.ย. 62

129 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ 5,300 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00149 ลว. 18 พ.ย. 62

130 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00147 ลว. 19 พ.ย. 62

131 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00145 ลว. 19 พ.ย. 62

132 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00208 ลว. 20 พ.ย. 62

133 จ้างเหมาบริการรถตู้  จ านวน 7 คัน 12,600.00 12,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 12,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 12,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00214 ลว. 21 พ.ย. 62

134 จ้างท าสมุดบันทึกพืชผักโครงการหลวง 500 เล่ม 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วนิดาการพิมพ์ 60,000 บ. หจก. วนิดาการพิมพ์ 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00171 ลว. 20 พ.ย. 62

135 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 3,975.00 3,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 3,975 บ. / ร้านสหเฟอร์นิเจอร์ 4,830 บ. ร้านเชียงฮง 3,975 บ. / ร้านสหเฟอร์นิเจอร์ 4,830 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00157 ลว. 19 พ.ย. 62

136 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 5,750.00 5,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 5,750 บ./ หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 12,960 บ.หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 5,750 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00156 ลว. 19 พ.ย. 62

PO6211-00177 ลว. 20 พ.ย. 62

PO6211-00180 ลว. 20 พ.ย. 62

PO6211-00176 ลว. 20 พ.ย. 62

138 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 99,250.00 99,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเข็กน้อยวัสดุ 99,250 บ. ร้านเข็กน้อยวัสดุ 99,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00087 ลว. 14 พ.ย. 62

PO6211-00160 ลว. 19 พ.ย. 62

PO6211-00159 ลว. 19 พ.ย. 62

PO6211-00158 ลว. 19 พ.ย. 62

PO6211-00199 ลว. 20 พ.ย. 62

PO6211-00198 ลว. 20 พ.ย. 62

141 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 22,550.00 22,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 14,800 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 22,550 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 22,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00222 ลว. 26 พ.ย. 62

142 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 3632 ชม. 1 รายการ 3,038.00 3,038.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่/3,038 บ. บจ. เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่/3,038 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00223 ลว. 26 พ.ย.62

143 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า3,600 บ. ร้านแดงรถเช่า 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00239 ลว 26 พ.ย. 62

144 จัดซ้ือผ้าใบรถยนต์ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชุนศิลป์ 4,815.00 บ หจก. ซุนศิลป 4,815.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00215 ลว 21 พ.ย. 62

145 จัดซ้ือวัสดุโครงการหลวง 44,950.00 44,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 44,950 มูลนิธิโครงการหลวง 44,950 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00217 ลว 21 พ.ย. 62

146 หจก.จ เจริญการเกษตร 25,875.00 25,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร / 25,857 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 25,857 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00231 ลว 21 พ.ย. 62

147 บจก.ข่านต้า 18,630.00 18,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า 18,630 บจก.ข่านต้า 18,630 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00232 ลว 21 พ.ย. 62

148 บจก.ล้ิมศักดากุล เคมีเกษตร 43,955.00 43,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/43,955 บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/43,955 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00236 ลว 27 พ.ย. 62

149 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 9,570.00 9,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แม่มาลัย ต วัสดุก่อสร้าง /9,570 หจก.แม่มาลัย ต วัสดุก่อสร้าง /9,570 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00270 ลว 29 พ.ย. 62

150 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 10,050.00 10,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 10,050 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 10,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00268 ลว. 26 พ.ย. 62

PO6211-00267 ลว. 28 พ.ย. 62

PO6211-00266 ลว. 28 พ.ย. 62

152 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 1,960.00 1,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 1,960 บ./ ร้านเชียงฮง 1,630 บ. ร้านกฤษณาพานิช 1,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00262 ลว. 28 พ.ย. 62

153 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 7,929.00 7,929.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศิริวงศ์พานิช 8,205 บ./ หจก. เชียงใหม่มานะพานิช 7,929 บ. หจก. เชียงใหม่มานะพานิช 7,929 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00260 ลว. 28 พ.ย. 62

PO6211-00265 ลว. 28 พ.ย. 62

PO6211-00264 ลว. 28 พ.ย. 62

หจก. จ.เจริญการเกษตร 2,380 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 6,648

 บ.

 บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 6,648 บ./ หจก. จ.เจริญการเกษตร 

2,380 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ
154

19,230.00 19,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13,230 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร 6,000 บ./

 หจก. จ.เจริญการเกษตร 28,200 บ.
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13,230 บ. /บ.เคมีกิจเกษตร 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ
151

9,028.00 9,028.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ศิริวงศ์พานิช 2,040 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 930 บ./

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ

137

56,000.00 56,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 33,580 บ./ บจ.เคมีกิจการเกษตร 

22,474 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 24,925 บ./

บ. เคมีกิจเกษตร จ ากัด 13,000 บ./หจก. จ.เจริญการเกษตร 

17,635 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 9,420 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 2,970.00 2,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
140

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 27 รายการ

139

8,716.00 8,716.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,986 บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 5,997 

บ./ บ.ชิชาง 4,194 บ.

บ.ชิชาง 4,194 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,408 บ./หจก.ศิริ

วงศ์ 1,114 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,740 บ./หจก.ศิริวงศ์พานิช 2,880 

บ./ บจ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 1,000 บ.



155 จ้างเหมาบริการท่ีปรึกษาโครงการ 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญวงศ์  ไทยอุตส่าห์  150,000 บ. นายบุญวงศ์  ไทยอุตส่าห์  150,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00256 ลว. 28 พ.ย. 62

156 ช้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ 50,698.00 50,698.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชิชางคอมพิวเตอร์ 49,010 บาท/เชียงใหม่มานะพานิช 54,248 บาท ชิชางคอมพิวเตอร์ 45,440 บาท/เชียงใหม่มานะพานิช 5,258 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00225/PO6211-00226ลว. 26 พ.ย. 63

PO6211-00225  ลว 26 พย 62

PO6211-00228  ลว 26 พย 62

PO6211-0029  ลว 26 พย 62

158 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 40,395.00 40,395.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 26,545 บ./บ.จือฮะเซนเตอร์ หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 17,720 บ./บ.จือฮะเซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6211-0023 ลว 28 พย.62

45,165 บ. 22,675 บ. APO6211-0024 ลว 28 พย.62

159 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6212-00005 ลว. 3 ธ.ค. 62

จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงคอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงคอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00192 ลว. 5 พ.ย. 62

จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00202 ลว. 6 พ.ย. 62

160 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 15,795.00 15,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,330 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,330 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00240 ลว 28 พ.ย.62

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 5,565 บ. บ.ข่านต้า 5,565 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00241 ลว 28 พ.ย.62

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,900 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

161 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 36,060.00 36,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 36,060 บ. บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 36,060 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00271 ลว 29 พย 62

162 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 7,110.00 7,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 7,110 บ. บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 7,110 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00272 ลว 29 พย.62

163 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 13,290.00 13,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 13,290 บ. บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 13,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00269 ลว 29 พย 62

164 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 73,810.00 73,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีการเกษตร 58,960 บ. หจก.ปราณีการเกษตร 58,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00243 ลว 28 พย 62

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร6,000บ. บ.เคมีกิจเกษตร6,000บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00244 ลว 28 พย 62

วิธีเฉพาะเจาะจง บ้านสวนครูเก่ง 8,850 บ. บ้านสวนครูเก่ง 8,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00245 ลว 28 พย 62

165 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 18,990.00 18,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 14,370 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 14,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00246 ลว 28 พย.62

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 1,140 บ. บ.ข่านต้า 1,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00247 ลว 28 พย.63

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนโกว์เซอร่ี 900 บ. บ.แฮนโกว์เซอร่ี 900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00248 ลว 28 พย.64

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,290 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00249 ลว 28 พย.65

166 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 158,600.00 158,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 139,100 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 139,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00140 ลว 28 พย.65

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 19,500 บาท หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 19,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00141 ลว 28 พย.65

167 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 17 รายการ 11,982.00 11,982.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 11,493 บ/ร้านกฤษณา 6,550/เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 13,598 บร้านเชียงฮง 4,515 บ/ร้านกฤษณา 6,550/เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 917 บไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00263 ลว.28 พย .62

PO6211-00261 ลว.28 พย .62

PO6211-00259 ลว.28 พย .62

168 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 32,895.00 32,895.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก จ.เจริญการเกษตร 8,385 บ/เชียงใหม่ศึกาภัณฑ์ 34,780 บ หจก จ.เจริญการเกษตร 8,385 บ/เชียงใหม่ศึกาภัณฑ์ 24,510 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00254 ลว.28 พย .62

PO6211-00253 ลว.28 พย .62

169 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 20 รายการ 95,489.00 95,489.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 97,565 บ /บ.เคมีกิจเกษตร 85,854 บ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 58,635 บ /บ.เคมีกิจเกษตร 36,854 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00251 ลว.28 พย .62

PO6211-00250 ลว.28 พย .62

170 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 13,485.00 13,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 13,485 บ/หจก..ปราณีการเกษตร 8,345 บ บ.ข่านต้า 13,485 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00257 ลว.28 พย .62

171 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขฉ3632 ชม. 1 รายการ 3,038.00 3,038.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ากัด 3,038 บ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ากัด 3,038 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6211-00223 ลว.28 พย .62

172 รายงานขอจัดจ้างเหมาบริการดูแลแปลงวิจัยฯ              20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิศิษฐ์ ยศย่ิงอภิราม / 20,000 นายวิศิษฐ์ ยศย่ิงอภิราม / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 4927 ลว. 1 พ.ย.62

173 รายงานขอจ้างเหมาดูแลรักษาต้นองุ่น จัดเถา ผูกก่ิงฯ              20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด ทองค า / 20,000 นายสมคิด ทองค า / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 4933 ลว. 4 พ.ย.62

174 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง              15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สหพีรกิจ กรุ๊ป / 15,000 บจก.สหพีรกิจ กรุ๊ป / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 4932 ลว. 4 พ.ย.62

บ.เคซีซีพี 2100 กรุ๊ป 7,776 บ/เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 51,066 บ/

ร้านกฤษณาพานิช 43,312 บาท

บ.เคซีซีพี 2100 กรุ๊ป 7,776 บ/เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 9,910 บ/

ร้านกฤษณาพานิช 13,768 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ157 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 18 รายการ 41,454.00             41,454.00   วิธีเฉพาะเจาะจง



175 รายงานขอจ้างเหมารถตู้               7,200.00     7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจรัล สุดเต๋า 3,600 / นายไกรยง อัสกรรณ์ 3,600 นายจรัล สุดเต๋า 3,600 / นายไกรยง อัสกรรณ์ 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14583 ลว. 4 พ.ย.62

176 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง              10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค่าวัสดุ / 10,000 หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค่าวัสดุ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14581 ลว. 4 พ.ย.62

177 รายงานขอซ้ือเมล็ดเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลือง              30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา มหิงษา / 30,000 นายวิทยา มหิงษา / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14624 ลว. 5 พ.ย. 62

178 รายงานขอซ้ือชีวภัณฑ์               3,840.00     3,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์อารักขาพืชมูลนิธิโครงการหลวง / 3,840 ศูนย์อารักขาพืชมูลนิธิโครงการหลวง / 3,840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14707 ลว. 6 พ.ย.62

179 รายงานขอจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า               1,850.00     1,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสน่ันการช่าง / 1,850 ร้านสน่ันการช่าง / 1,850 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14655 ลว. 5 พ.ย.62

180 รายงานขอซ้ือปุ๋ยคอก (ข้ีวัวแห้ง)              24,000.00    24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ กันทวี / 24,000 นายประดิษฐ์ กันทวี / 24,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14647 ลว. 5 พ.ย.62

181 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาสวนตาล / 15,000 บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาสวนตาล / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14656 ลว. 5 พ.ย.62

182 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 10 รายการ              75,000.00    75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวการค้า / 75,000 ร้านสอยดาวการค้า / 75,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14952 ลว. 11 พ.ย. 62

183 รายงานขอจ้างเหมารถแทรกเตอร์ในการปรับพ้ืนท่ี              13,500.00    13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเผียน ซ้อมพิมพ์ / 13,500 นายเผียน ซ้อมพิมพ์ / 13,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14953 ลว. 11 พ.ย.62

184 รายงานขอซ้ือปุ๋ย จ านวน 1 รายงาน              30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ต. ล้ า รักชาติ / 30,000 ส.ต. ล้ า รักชาติ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14955 ลว. 11 พ.ย.62

185 รายงานขอจัดจ้างแรงงานตัด ปอก แกะ และคัดกลีบกระเทียม               7,700.00     7,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี ไชยเดช / 7,700 น.ส.อัญชลี ไชยเดช / 7,700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5022 ลว. 11 พ.ย.62

186 รายงานขอจ้างติดต้ังระบบไฟแสงสว่างในโรงเรือนปรับปรุงพันธ์ุเฮมพ์              14,300.00    14,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารง สาคะรินทร์ / 14,300 นายด ารง สาคะรินทร์ / 14,300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5021 ลว. 11 พ.ย.62

187 รายงานจ้างเหมาตัดหญ้าและก าจัดวัชพืช               4,000.00     4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธ์ิ บุญทอง / 4,000 นายบุญญฤทธ์ิ บุญทอง / 4,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5019 ลว. 11 พ.ย. 62

188 รายงานขอซ้ือไม้ไผ่ส าหรับดามล าต้นเฮมพ์               6,000.00     6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนวรัตน์ เรือนค า / 6,000 นางนวรัตน์ เรือนค า / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5020 ลว. 11 พ.ย.62

189 รายงานขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฯ              30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมรัช คีรีพาเจริญกุล / 30,000 นายสมรัช คีรีพาเจริญกุล / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14956 ลว. 11 พ.ย. 62

190 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง              11,720.00    11,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านห้วยทรายลานทราย / 11,720 ร้านห้วยทรายลานทราย / 11,720 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5156 ลว. 14 พ.ย.62

191 รายงานขอซ้ือของท่ีระลึก               1,500.00     1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโครงการหลวง สาขาสุเทพ / 1,500 ร้านโครงการหลวง สาขาสุเทพ / 1,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15082 ลว. 15 พ.ย. 62

192 รายงานขอซ้ือปุ๋ย ยา และสารเคมี              70,000.00    70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่เซ็นต์เตอร์ / 70,000 ร้านเชียงใหม่เซ็นต์เตอร์ / 70,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15080 15 พ.ย. 62

193 รายงานขอกล้าหน่อไม้ฝร่ัง              15,500.00    15,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร จันทะเศษ / 15,500 นายสุนทร จันทะเศษ / 15,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15079 ลว. 15 พ.ย. 62

194 รายงานขอจ้างรถยนต์เพ่ือพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน               7,200.00     7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจ่ง แซ่ซัง / 7,200 นายเจ่ง แซ่ซัง / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15222 ลว. 18 พ.ย. 62

195 รายงานขอซ้ือเช้ือมันฝร่ัง              40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ แซ่ย่าง / 40,000 นายวรวุฒิ แซ่ย่าง / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15241 ลว. 18 พ.ย. 62

196 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง              10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปปอเรช่ัน / 10,000 บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปปอเรช่ัน / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15235 ลว. 18 พ.ย. 62

197 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร              20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ จันทรา / 20,000 นายอาทิตย์ จันทรา / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15237 ลว. 18 พ.ย. 62

198 รายงานขอซ้ือวัสดุหัตถกรรม               9,697.00     9,697.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชัย คาร์นิยอร์ / 9,697 นายวิชัย คาร์นิยอร์ / 9,697 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15223 ลว. 18 พ.ย. 62

199 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาสวนตาล / 15,000 บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาสวนตาล / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.15362 ลว. 21 พ.ย. 62

200 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง              35,955.00    35,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุนิภาพาณิชย์ / 35,955 ร้านสุนิภาพาณิชย์ / 35,955 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5166 ลว. 21 พ.ย. 62

201 รายงานขอจ้างท าความสะอาดเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ฯ              10,200.00    10,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเท่า แซ่ย้ัง / 10,200 นายเท่า แซ่ย้ัง / 10,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5167 ลว. 21 พ.ย. 62

202 รายงานขอซ้ือไม้ตัดดอกโครงการหลวง               5,000.00     5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง / 5,000 มูลนิธิโครงการหลวง / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15662 ลว. 27 พ.ย. 62

203 รายงานจัดจ้างท าโครงสร้างประกอบฉากนิทรรศการ              60,000.00    60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชานนท์ กันธิวา / 60,000 นายชานนท์ กันธิวา / 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15739 ลว. 29 พ.ย. 62

204 รายงานขอซ้ือผลผลิตทางการเกษตรจัดนิทรรศการ วันดินโลก              35,000.00    35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดวงแก้ว ปินค า / 35,000 นายดวงแก้ว ปินค า / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 15663 ลว. 27 พ.ย. 62



1 ซ้ือพรรณไม้ จ ำนวน 16 รำยกำร 441,000.00      441,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำงอธิชำ เช้ือพระซอง 441,000.00      นำงอธิชำ เช้ือพระซอง 441,000.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00001
2.นำงกำญจนำ แสนบ้ำน 477,500.00      ลว. 1 พ.ย. 62
3.นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 514,000.00      

2 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื น ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 60,856.44        กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 60,856.44         เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00002
ลว. 1 พ.ย. 62

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที ยว 2,138.00          2,138.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 2,138.00          นำงสำวอมรพรรณ ฟูปัญญำ 2,138.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00003
จ ำนวน 9 รำยกำร ลว. 1 พ.ย. 62

4 จ้ำงซ่อมแซมสีประติมำกรรมสวนภูฎำน 110,000.00      110,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยประวิทย์ กันธิยะ 110,000.00      นำยประวิทย์ กันธิยะ 110,000.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00004
2.นำยณัฐกำญจน์ สิทธิปัญญำ 120,000.00      ลว. 1 พ.ย. 62
3.นำยธนวรรธน์ หน่อจำย 125,000.00      

5 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กิจกรรม จ ำนวน 4 รำยกำร 19,955.50        19,955.50        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โปรดัค ครีเอชั น 19,955.50        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โปรดัค ครีเอชั น 19,955.50         เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00005
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 25,615.80        ลว. 1 พ.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ต่องำน 25,401.80        

6 ซ้ือพืชอำหำร และพืชน้ ำหวำน จ ำนวน 12 รำยกำร 21,000.00        21,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 21,000.00        ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 21,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00006
ลว. 4 พ.ย. 62

7 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,064.00          4,064.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,064.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,064.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00007
ลว. 4 พ.ย. 62

8 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม จ ำนวน 5 รำยกำร 41,655.00        41,655.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอี ยมเส็งโลหะกิจ 41,655.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอี ยมเส็งโลหะกิจ 41,655.00         เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00008
2.บริษัท ภ้ทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 44,325.00        ลว. 4 พ.ย. 62
3.น้ ำทรัพย์ วัสดุก่อสร้ำง 45,785.00        

9 ซ้ือวัสดุกิจกรรม จ ำนวน 6 รำยกำร 2,455.00          2,455.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ยูเนี ยน ซำยน์ จ ำกัด 180.00             บริษัท ยูเนี ยน ซำยน์ จ ำกัด 180.00              พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6211-00009
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 2,275.00          ที เสนอรำคำต  ำสุด ลว. 4 พ.ย. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 2,275.00           PO6211-00010
ลว. 4 พ.ย. 62

10 จ้ำงท ำวัสดุอุปกรณ์ที ใช้ในกำรจัดกิจกรรม (กระเป๋ำผ้ำ) 169,423.80      169,423.80      เฉพำะเจำะจง 1.บ๊ิกแบ็กมำสเตอร์ โดยนำยนภชำ หอมขจร 169,423.80      บ๊ิกแบ็กมำสเตอร์ โดยนำยนภชำ หอมขจร 169,423.80       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00011
จ ำนวน 2,730 ใบ 2.บ๊ิก แบ็ก ดีไซน์ โดยนำยกฤษฎำ หมื นธง 180,180.00      ลว. 5 พ.ย. 62

3.มิสเตอร์แบ็ค โดยนำยนิติพงษ์ สังข์สุวรรณ 189,871.50      

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที ใช้ในกำรตกแต่งสถำนที  จ ำนวน 17 รำยกำร 33,000.00        33,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 33,000.00        สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 33,000.00         เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00012
2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น 43,650.00        ลว. 5 พ.ย. 62
3.ร้ำนน้องมำยด์พันธ์ุไม้ 42,300.00        

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 จ้ำงลงโฆษณำสถำนีวิทยุประชำสัมพันธ์เทศกำลชมสวน 56,400.00        56,400.00        เฉพำะเจำะจง 1.สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 15,000.00        สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 15,000.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6211-00013
ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 4 รำยกำร 2.บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) สำขำล ำพูน 1 10,000.00        ที เสนอรำคำต  ำสุด ลว. 5 พ.ย. 62

3.สถำนีวิทยุมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 10,000.00        
4.บริษัท สังข์ จ ำกัด 21,400.00        บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) สำขำล ำพูน 1 10,000.00         PO6211-00014

ลว. 5 พ.ย. 62

สถำนีวิทยุมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 10,000.00         PO6211-00015
ลว. 5 พ.ย. 62

บริษัท สังข์ จ ำกัด 21,400.00         PO6211-00016
ลว. 5 พ.ย. 62

13 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ผษ 5437 เชียงใหม่ 12,884.94        12,884.94        เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ำกัด 12,884.94        บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ำกัด 12,884.94         เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00017
ลว. 11 พ.ย. 62

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 25 รำยกำร 124,768.05      124,768.05      เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนคลังไฟฟ้ำ โดยนำงจิรำพร พึงรัศมี 157,957.00      ร้ำนคลังไฟฟ้ำ โดยนำงจิรำพร พึงรัศมี 36,787.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6211-00018
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฟ้ำไทยอิเลคทริค 130,966.00      ที เสนอรำคำต  ำสุด ลว. 13 พ.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นครพิงค์ สวิทช์บอร์ด 147,331.00      
4.บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ ำกัด 2,700.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฟ้ำไทยอิเลคทริค 78,126.05         PO6211-00019
5.บริษัท โอ.ที.กรุ๊ป (เชียงใหม่) จ ำกัด 1,391.00          ลว. 13 พ.ย. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นครพิงค์ สวิทช์บอร์ด 5,764.00           PO6211-00020
ลว. 13 พ.ย. 62

บริษัท โอ.ที.กรุ๊ป (เชียงใหม่) จ ำกัด 1,391.00           PO6211-00021
ลว. 13 พ.ย. 62

บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ ำกัด 2,700.00           PO6211-00022
ลว. 13 พ.ย. 62

15 จ้ำงซ่อมเครื องปรับอำกำศ ห้องชัยพฤกษ์ อำคำรนิทรรศกำร 1 16,585.00        16,585.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิกรแอร์แอนด์คอนสตรัคชั น 16,585.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิกรแอร์แอนด์คอนสตรัคชั น 16,585.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00023
ลว. 15 พ.ย. 62

16 จ้ำงเปลี ยนรูปภำพ 3,800.00          3,800.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนำยอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 3,800.00          ร้ำนศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนำยอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 3,800.00           เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00024
2.ร้ำนล้ำนนำ กรอบรูป โดยนำงมลิ ทรงค ำ 4,000.00          ลว. 25 พ.ย. 62
3.ร้ำนเฟรมดีไซน์ โดยนำยวรชำติ เอี ยมสง่ำ 4,200.00          

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ส ำหรับซ่อมแซมเครื องมือในกำรดูแล 249,997.00      249,997.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 249,997.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 249,997.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00025
รักษำสวน จ ำนวน 85 รำยกำร 2.บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ำกัด 263,145.00      ลว. 25 พ.ย. 62

3.ร้ำนตนำนุวัฒน์ 264,855.00      

18 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื องพิมพ์ HP 6,670.00          6,670.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด 6,670.00          บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด 6,670.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00026
ลว. 25 พ.ย. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
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แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

19 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื องปรับอำกำศ อำคำรนิทรรศกำร 1 และ 2 28,986.30        28,986.30        เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ำกัด 28,986.30        บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ำกัด 28,986.30         เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00027
จ ำนวน 3 รำยกำร ลว. 26 พ.ย. 62

20 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์ป๊ัมน้ ำ รำชพฤกษ์เพลซ 3,050.00          3,050.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,050.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,050.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00028
ลว. 26 พ.ย. 62

21 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เทศกำลชมสวน และประชำสัมพันธ์งำน 19,189.38        19,189.38        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 19,189.38        ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 19,189.38         เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00029
โครงกำรหลวง (ติดต้ังหน้ำหมู่บ้ำนเวิร์ลคลับแลนด์) 2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 23,058.00        ลว. 26 พ.ย. 62

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 25,620.00        

22 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ ำนวน 78 รำยกำร 200,956.00      200,956.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ ำกัด 200,956.00      บริษัท เอกะ อะโกร จ ำกัด 200,956.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00030
2.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน 251,195.00      ลว. 28 พ.ย. 62
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 271,290.60      

23 จ้ำงซ่อมแซมพ้ืนอำคำรนิทรรศกำร 1 107,900.00      107,900.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค.ที.999 105,000.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค.ที.999 105,000.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00031
ลว. 28 พ.ย. 62

24 จ้ำงท ำเส้ือพิมพ์ลำย 32,200.00        32,200.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนอิมเมจ โดยนำงอภันตรี จ ำจด 32,200.00        ร้ำนอิมเมจ โดยนำงอภันตรี จ ำจด 32,200.00         เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00032
2.ร้ำนแอ็คโคส 2002 โดยนำงสำวอำภัสรำ นำวิกนันทน์ 39,200.00        ลว. 29 พ.ย. 62
3.ร้ำนแอ็คโคส 35,000.00        

25 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 2 รำยกำร 31,750.00        31,750.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 31,750.00        ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 31,750.00         เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00033
2.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 39,000.00        ลว. 29 พ.ย. 62
3.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 36,990.00        

26 ซ้ือสมุนไพรต่ำงประเทศ จ ำนวน 21 รำยกำร 27,500.00        27,500.00        เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 27,500.00        มูลนิธิโครงกำรหลวง 27,500.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00034
ลว. 29 พ.ย. 62

27 จ้ำงเหมำรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมคนขับและน้ ำมันเช้ือเพลิง 100,100.00      100,100.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวนริศรำ ใจแก้ว 100,100.00      นำงสำวนริศรำ ใจแก้ว 100,100.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00035
จ ำนวน 1 คัน 2.นำยวีรชำติ มำลีสกุลทอง 109,200.00      ลว. 15 พ.ย. 62

3.นำยสมพจน์ ลุงหล้ำ 118,300.00      

28 ซ้ือตรำสัญลักษณ์พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 398,575.00      398,575.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณำ จ ำกัด 398,575.00      บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณำ จ ำกัด 398,575.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00001
2.ทริปเปิล-เอส มีเดีย ดีไซน์ 482,000.00      ลว. 21 พ.ย. 62
3.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ ำกัด 572,450.00      

29 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท ำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร 8,250.00          8,250.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 8,250.00          บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 8,250.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00002
ลว. 26 พ.ย. 62

30 ซ้ือครุภัณฑ์เครื องท ำกำแฟ พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 2 ชุด 214,000.00      214,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท บอนกำแฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 214,000.00      บริษัท บอนกำแฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 214,000.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00003
2.บริษัท คอฟแมนอินเตอร์เนชั นแนล จ ำกัด 238,000.00      ลว. 27 พ.ย. 62
3.บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ำกัด 272,000.00      

31 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท ำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร 2,250.00          2,250.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 2,250.00          บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 2,250.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6211-00004
ลว. 29 พ.ย. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

32 ซ้ือสีทำผนังและฝ้ำเพดำนอำคำรนิทรรศกำร 2 299,115.00      299,115.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอี ยมเส็งโลหะกิจ 299,115.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอี ยมเส็งโลหะกิจ 299,115.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00005
2.บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 302,575.00      ลว. 29 พ.ย. 62
3.ร้ำนน้ ำทรัพย์ วัสดุก่อสร้ำง 1 303,625.00      

33 จ้ำงเหมำแรงงำนทำสีอำคำรนิทรรศกำร 2 250,000.00      248,672.28      เฉพำะเจำะจง 1.นำยเอกวิน ก๋องมูล 248,000.00      นำยเอกวิน ก๋องมูล 248,000.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00006
2.นำยประสิทธ์ิ กำบค ำ 255,000.00      ลว. 29 พ.ย. 62
3.นำยสมพร ปัญญำ 260,000.00      

34 ซ้ือชุดเครื องนอน จ ำนวน 3 รำยกำร 134,178.00      134,178.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ที นอนปีนัง เชียงใหม่ จ ำกัด 134,178.00      บริษัท ที นอนปีนัง เชียงใหม่ จ ำกัด 134,178.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6211-00007
2.พี เอส เอ เบดด้ิง เชียงใหม่ 149,714.40      ลว. 29 พ.ย. 62
3.ร้ำน ยูวัน ที นอน 160,307.40      

35 ซ้ือพันธ์ุไม้ผล และวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 12 รำยกำร 13,740.00        13,740.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 3,740.00          บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 3,740.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.17
2.นำยรุจิโรจน์ พงษ์พรต 5,150.00          (จ ำนวน 3 รำยกำร) ที เสนอรำคำต  ำสุด
3.นำงจุไรพร ชมพู 4,850.00          
4.นำยศรศักด์ิ ดวงรัตน์ 6,100.00          นำยรุจิโรจน์ พงษ์พรต 5,150.00           บย.17
5.นำงสุพร สมบูรณ์ 5,300.00          (จ ำนวน 7 รำยกำร)

นำงจุไรพร ชมพู 4,850.00           บย.17
(จ ำนวน 2 รำยกำร)

36 ซ้ือมูลวัว 40,000.00        40,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยวิมล พวกอินแสง 40,000.00        นำยวิมล พวกอินแสง 40,000.00         เสนอรำคำต  ำสุด บย.19
2.นำงวรำพร ใจมำธิ 48,000.00        
3.นำงสำวกนกพร สุรินทร์ 44,800.00        

37 ซ้ือไม้ไผ่ จ ำนวน 4 รำยกำร 41,100.00        41,100.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยอมร กองแก้ว 51,100.00        นำยอมร กองแก้ว 51,100.00         เสนอรำคำต  ำสุด บย.20
2.นำยกังวำล ศรีกุณะ 53,845.00        
3.นำยวิศรุต ทำแก้ว 56,000.00        

38 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดกิจกรรม จ ำนวน 3 รำยกำร 5,740.00          5,740.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยประดิษฐ์ 5,740.00          ร้ำนชัยประดิษฐ์ 5,740.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.21

39 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที ใช้ในกำรตกแต่งสถำนที  (เส้นตอกไม้ไผ่) 3,000.00          3,000.00          เฉพำะเจำะจง 1.นำงชิสำ เกษวีรภัทร์กุล 3,000.00          นำงชิสำ เกษวีรภัทร์กุล 3,000.00           เสนอรำคำต  ำสุด บย.29
จ ำนวน 100 มัด 2.นำงศรีเกตุ ขยัน 3,500.00          

3.นำงจตุพร ค ำมูล 4,000.00          

40 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที ใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน 7 รำยกำร 17,500.00        17,500.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 6,500.00          มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,000.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.32
2.นำงสำวนริศรำ ประดำอินทร์ 7,480.00          (จ ำนวน 1 รำยกำร) ที เสนอรำคำต  ำสุด
3.นำยณฐโชค ค ำพยอม 8,100.00          
4.ศรีมงคลสังฆภัณฑ์ โดยนำยวินัย จินโนวำส 5,000.00          ศรีมงคลสังฆภัณฑ์ โดยนำยวินัย จินโนวำส 5,000.00           
5.มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,000.00          (จ ำนวน 1 รำยกำร)

นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 6,500.00           
(จ ำนวน 5 รำยกำร)

41 ซ้ือสินค้ำส ำหรับร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 43,205.00        43,205.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง 43,205.00        บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 43,205.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.4
จ ำนวน 26 รำยกำร สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง

42 ซ้ือสินค้ำส ำหรับร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 11,088.00        11,088.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ำกัด 11,088.00        บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ำกัด 11,088.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.4
จ ำนวน 20 รำยกำร



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

43 ซ้ือสินค้ำส ำหรับร้ำนจ ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 22,450.00        22,450.00        เฉพำะเจำะจง นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 22,450.00        นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 22,450.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.4

44 จ้ำงท ำควำมสะอำดพ้ืนที ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 1,533,600.00   1,533,600.00   ประกวดรำคำ 1.บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 1,379,800.00   บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 1,379,800.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 2.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย จิณณพัด จ ำกัด 1,679,888.00   และเสนอรำคำต  ำสุด เลขที  (อร) 5/2563
(e-bidding) ลว. 28 พ.ย. 62
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