
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างพิมพ์หนังสือขนาดเอ4 พร้อมค่าออกแบบ จ านวน
 1,000 เล่ม

98,000.00 98,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วนิดาการพิมพ์/98,000 บ./บจ.ครองช่างพร้ินต้ิง/100,000 
บ./หจกภทระ พรี เพรส/103,000 บ.

หจก.วนิดาการพิมพ์/98,000 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00017 ลว. 2 ส.ค.62

2
จ้างเหมาส ารวจข้อมูลและจับพิกัดการใช้ประโยชน์
ท่ีดินรายแปลงฯวาวี(บ้านห้วยกล้า)

43,680.00 43,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวตระการรัตน์ สัตยวงค์/43,680 บ. นางสาวตระการรัตน์ สัตยวงค์/43,680 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00016 ลว. 2 ส.ค.62

3 จ้างท ากรอบลอย 2 รายการ 23,000.00 23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเจริญปร้ินท์เอ็กซ์เพรส/23,000 บ./ร้านดับเบ้ิลเอหน้าป.พัน 
7/24,750 บ./ร้านดับเบ้ิลยูมีเดีย/25,450 บ. ร้านเจริญปร้ินท์เอ็กซ์เพรส/23,000 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00015 ลว. 2 ส.ค.62

4
จ้างออกแบบและพิมพ์กล่องส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
ข้าว จ านวน 700 ช้ิน

7,864.50 7,864.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากัด/7,864.50 บ./บจ.
ประชากรธุรกิจ/10,486 บ./หจก.กราฟฟิคเฮ้าส์/11,609.50 บ.

บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากัด/7,864.50 บ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00014 ลว. 2 ส.ค.62

5 จ้างท าป้ายนิทรรศการ ขนาด 410*190 ซม 3 ชุด 11,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส  11,400 บาท/ร้านสปีด
ดีไซน์ 12,000 บาท/หสม.ลัคก้ีอาร์ต 12,600 บาท

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส  11,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00074 ลว. 8 ส.ค.62

6 จ้างท าแผ่นพับองค์ความรู้ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วนิดาการพิมพ์/15,000 บ./หจก.ภทระ พรี เพรส/17,000 
บาท/บ.ครองช่างพร้ินท์ต้ิง 18,500 บาท

หจก.วนิดาการพิมพ์/15,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00075 ลว. 8 ส.ค.62

7 จ้างท าโบว์ชัวร์การปลูกกีว่ี 10,000 ชุด 19,046.00 19,046.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ทรีโอ้ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 19,046 บาท/บ.ประชากร
ธุรกิจ 26,750 บาท/บ.เอเบ้ิลครีเอเตอร์ 21,400 บาท

บ.ทรีโอ้ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 19,046 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00076 ลว. 8 ส.ค.62

8 จ้างท าไวนิลพร้อมโครงไม้ 120 ชุด 79,608.00 79,608.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดีไซน์ปรินท์ มีเดีย 79,608 บาท/บ.เอ็ม ดีดีกรุ๊ป 110,424 
บาท/บ.สพบรรจุภัณฑ์ 110,400 บาท บ.ดีไซน์ปรินท์ มีเดีย 79,608 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00077 ลว. 8 ส.ค.62

9
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ       150,000.00        150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพิมล คอนกรีต โดยนางเจตนิพัทย์ กอนนาค 150,000 บ. ร้านพรพิมล คอนกรีต โดยนางเจตนิพัทย์ กอนนาค 150,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6207-00248 ลว 26 ก.ค.62

10
ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ         18,750.00          18,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 23,500 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 

46,200 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 42,444 บ.
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 23,444 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6207-00289 ลว 31 ก.ค. 62

11
ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ         23,444.00          23,444.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 23,500 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 

46,200 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 42,444 บ.
หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 18,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6207-00292 ลว 31 ก.ค. 62

12
ขอจ้างซ่อมแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 16 
ลูก

        13,500.00          13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 13,500 บ. บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 13,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00012 ลว 1 ส.ค. 62

13 จ้างท าป้ายนิทรรศการ ขนาด 410*190 ซม 3 ชุด 11,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส  11,400 บาท/ร้านสปีด
ดีไซน์ 12,000 บาท/หสม.ลัคก้ีอาร์ต 12,600 บาท

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส  11,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00074 ลว. 8 ส.ค.62

14 จ้างท าแผ่นพับองค์ความรู้ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วนิดาการพิมพ์/15,000 บ./หจก.ภทระ พรี เพรส/17,000 
บาท/บ.ครองช่างพร้ินท์ต้ิง 18,500 บาท

หจก.วนิดาการพิมพ์/15,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00075 ลว. 8 ส.ค.62

15 จ้างท าโบว์ชัวร์การปลูกกีว่ี 10,000 ชุด 19,046.00 19,046.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ทรีโอ้ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 19,046 บาท/บ.ประชากร
ธุรกิจ 26,750 บาท/บ.เอเบ้ิลครีเอเตอร์ 21,400 บาท

บ.ทรีโอ้ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 19,046 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00076 ลว. 8 ส.ค.62

16 จ้างท าไวนิลพร้อมโครงไม้ 120 ชุด 79,608.00 79,608.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดีไซน์ปรินท์ มีเดีย 79,608 บาท/บ.เอ็ม ดีดีกรุ๊ป 110,424 
บาท/บ.สหบรรจุภัณฑ์ 110,400 บาท บ.ดีไซน์ปรินท์ มีเดีย 79,608 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00077 ลว. 8 ส.ค.62

17 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บาท หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00078 ลว. 5 ส.ค.62
18 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมพูพาน 3,600 บาท ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมพูพาน 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00110 ลว. 8 ส.ค.62
19 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00113 ลว. 8 ส.ค.62
20 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 7,200 บาท หจก.คิงดอมทัวร์ 7,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00115 ลว. 8 ส.ค.62
21 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 3,600 บาท นายอุดร  มูลมอญ 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00108 ลว. 8 ส.ค.62
22 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บาท หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00107 ลว. 8 ส.ค.62
23 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00111 ลว. 8 ส.ค.62
24 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา 1,800 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา 1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00104 ลว. 7 ส.ค.62
25 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 3,600 บาท นายอุดร  มูลมอญ 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00103 ลว. 7 ส.ค.62
26 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 3,600 บาท นายอุดร  มูลมอญ 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00097 ลว. 6 ส.ค.62
27 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ 5,300 บาท นายสุชาติ  สมบูรณ์ 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00090 ลว. 6 ส.ค.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 สิงหำคม 2562



28 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บาท นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00098 ลว. 7 ส.ค.62
29 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บาท นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00091 ลว. 6 ส.ค.62
30 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00091 ลว. 6 ส.ค.62
31 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00087 ลว. 5 ส.ค.62
32 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บาท หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00088 ลว. 5 ส.ค.62
33 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 7,000 บาท หจก.คิงดอมทัวร์ 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00084 ลว. 5 ส.ค.62
34 ขอซ้ือวัสดุการก่อสร้าง จ านวน 23 รายการ 19,362.00 19,362.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด บ.ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00027 ลว. 6 ส.ค.62
35 ขอซ้ือวัสดุการก่อสร้าง จ านวน 23 รายการ 49,643.72 49,643.72 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00018 ลว. 6 ส.ค.62
36 ขอซ้ือวัสดุการก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 35,520.00 35,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00026 ลว. 6 ส.ค.62
37 ขอซ้ือลูกสุกรพันธ์ุพ้ืนเมือง จ านวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุดา  ทอกอย 9,000 บาท นางสาวพรสุดา  ทอกอย 9,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6207-00266 ลว. 30 ก.ค.62
38 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,700.00 10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไชยวัฒน์การเกษตร 10,700 บาท ร้านไชยวัฒน์การเกษตร 10,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6207-00267 ลว. 30 ก.ค.62
39 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บธ 

563 ชม. จ านวน 1 คัน
12,297.19 12,297.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า เชียงใหม่ 12,297.19 บาท บจก.โตโยต้า เชียงใหม่ 12,297.19 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6207-00272 ลว 30 กค.62

40 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ขฉ 
7131 ชม. จ านวน 1 คัน

10,012.63 10,012.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า เชียงใหม่ 10,012.63 บาท บจก.โตโยต้า เชียงใหม่ 10,012.63 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6207-00273 ลว 30 กค.62

41 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 
95-9582 กทม. จ านวน 1 คัน

29,700.00 29,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทีเจ ออโต้เซอร์วิส 29,700 บาท อู่ทีเจ ออโต้เซอร์วิส 29,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6207-00274 ลว 30 กค.62

42 ขอซ้ือพลาสติกปูบ่อพวง จ านวน 1 รายการ 25,694.00 25,694.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 25,694 
บาท

สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 
25,694 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00032 ลว 6 สค.62

43 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จ านวน 5 รายการ 70,920.00 70,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 1,400 บ./หจก. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 1,400 บ./หจก. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6207-00268 ลว 30 กค.62
นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 61,250 บ./บ.ยูเน่ียน นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 39,040 บ./บ.ยูเน่ียน PO6207-00269 ลว 30 กค.62
ซายด์ จ ากัด 65,070 บ./หจก.นิวเวิลด์อะโกร ซายด์ จ ากัด 22,980 บ./หจก.นิวเวิลด์อะโกร PO6207-00270 ลว 30 กค.62
โพรดักส์ 7,500 บ. โพรดักส์ 7,500 บ. PO6207-00271 ลว 30 กค.62

44 ขอซ้ือกล่องกระดาษส าหรับบรรจุผลผลิต จ านวน 1 5,400.00 5,400.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,400 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,400 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00030 ลว 6 สค.62

รายการ
45 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จ านวน 4 รายการ 39,670.00 39,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 38,550 บ./หจก. หจก.จ.เจริญการเกษตร 28,100 บ./หจก. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00033 ลว 6 สค.62

ธ.ปราณีการเกษตร 14,236 บ. ธ.ปราณีการเกษตร 11,570 บ. PO6208-00034 ลว 6 สค.62
46 ขอซ้ือสารเคมี จ านวน 8 รายการ 4,715.00 4,715.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,890 บ./บ.เคมีกิจ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 1,525 บ./บ.เคมีกิจ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00035 ลว 6 สค.62

วิธีเฉพาะเจาะจง เกษตร 3,635 บ. เกษตร 3,190 บ. PO6208-00036 ลว 6 สค.62
47 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 30,000.00 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 30,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00022 ลว 6 สค.62
48 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 2,800.00 บาท ร้านคลังพลาสติก 2,800.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00024 ลว 6 สค.62
49 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,745.00 8,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 8,745.00 บาท บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 8,745.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00023 ลว 6 สค.62
50 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 14,00.00 บาท บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 14,00.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00025 ลว 6 สค.62

51 ซ้ือวัสสดุการเกษตร จ านวน 16 รายการ 54,431.00 54,431.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 27,950 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 17,301 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 20,106.50 บบ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 27,950 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 17,301 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 9,180.50 บ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00021 /PO6208-00020/PO6208-00019 

ลว 6 สค. 62

52
ซ้ือวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 
รายการ

23,186.00 23,186.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 18,650 บา/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 25,156 บบ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 18,650 บา/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,536บ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6208-000 37/PO6208-00039  ลว 6 สค. 62

53 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 16 รายการ 57,085.00 57,085.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล 15,000 บ/บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 29,120 บ/หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 3,900 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 18,200 บ/บ.ข่านต้า 14,630 บบ.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล 15,000 บ/บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 26,120 บ/หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 3,900 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 12,065 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00028/PO6208-00031/PO6208-00031/P
O6208-00029/PO6208-00049  ลว 6 สค. 62

54
จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กค5111 ชม.
 จ านวน 1 คัน

5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพรบริการ โดยนายสมพร  ยะบุญ ร้านสมพรบริการ โดยนายสมพร  ยะบุญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00153 ลว 15 สค.62

55
จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จพจ 820 ชม.
 จ านวน 1 คัน

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพรบริการ โดยนายสมพร  ยะบุญ ร้านสมพรบริการ โดยนายสมพร  ยะบุญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00154 ลว 15 สค.62

56
จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฎ4733 ชม.
 จ านวน 1 คัน

3,470.00 3,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยยานยนต์ โดยนายเวียงชัย  วันมาลา ร้านชัยยานยนต์ โดยนายเวียงชัย  วันมาลา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00155 ลว 15 สค.62

57
จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จพจ 823 ชม.
 จ านวน 1 คัน

5,670.00 5,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยยานยนต์ โดยนายเวียงชัย  วันมาลา ร้านชัยยานยนต์ โดยนายเวียงชัย  วันมาลา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00156 ลว 15 สค.62

58
จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จพจ 825 ชม.
 จ านวน 1 คัน

5,670.00 5,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยยานยนต์ โดยนายเวียงชัย  วันมาลา ร้านชัยยานยนต์ โดยนายเวียงชัย  วันมาลา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00157 ลว 15 สค.62

59
จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จพจ 819 ชม.
 จ านวน 1 คัน

3,460.00 3,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิฑูรย์การช่าง โดยนายวิฑูรย์  มูลรัตน์ ร้านวิฑูรย์การช่าง โดยนายวิฑูรย์  มูลรัตน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00158 ลว 15 สค.62



60
จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จพจ 822 ชม.
 จ านวน 1 คัน

3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพรบริการ โดยนายสมพร  ยะบุญ ร้านสมพรบริการ โดยนายสมพร  ยะบุญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00159 ลว 15 สค.62

61 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 58,560.00 58,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ โดยนายบุญธรรม โพธ์ิอ่อง/58560 ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ โดยนายบุญธรรม โพธ์ิอ่อง/58560 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00020 ลว 16 ส.ค. 62
62 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/12000 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/12000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00019 ลว 16 ส.ค. 62
63 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 17,550.00 17,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา/17550 ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา/17550 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00001 ลว 7 ส.ค. 62
64 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/30000วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/30000ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00051 ลว 7 ส.ค. 62
65 จัดซ้ือวัสดุกาเรกษตร จ านวน 3 รายการ 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/45000 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/45000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00012 ลว 7 ส.ค. 62
66 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,300.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/15300วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/15300ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00011 ลว 7 ส.ค. 62
67 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 19,400.00 19,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเคมีเกษตร /19400 ร้านแสงทองเคมีเกษตร / 19400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00010 ลว 7 ส.ค. 62
68 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อาทเคมีเกษตรยนต์/20000 อาทเคมีเกษตรยนต์ / 20000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00010 ลว 7 ส.ค. 62
69 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 59,880.00 59,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา/59,880 ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา/59,880 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00007 ลว 7 ส.ค. 62
70 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,150.00 14,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา/14,150 ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา/14,150 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00010 ลว 7 ส.ค. 62
71 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 34,750.00 34,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา/34750 ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา/34750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00005 ลว 7 ส.ค. 62
72 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,270.00 19,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ/19270 ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ/19270 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00004 ลว 7 ส.ค. 62
73 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าแม่ต่ืน/40000 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าแม่ต่ืน/40000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00003 ลว 7 ส.ค. 62
74 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/60,0000 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/60000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00002 ลว 7 ส.ค. 62
75 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/6000 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/6000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00018 ลว 16 ส.ค. 62
76 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 57,000.00 57,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/57,000 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/57,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00010 ลว 16 ส.ค. 62
77 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,600.00 13,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า /13600 ฮาเลลูยาการค้า /13600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00016 ลว 16 ส.ค. 62
78 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร/36000 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร/36000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00015 ลว 16 ส.ค. 62
79 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 19,240.00 19,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์/19240 บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์/19240 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00052 ลว 7 ส.ค. 62
80 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,540.00 1,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า/1540 บจก.ข่านต้า/1540 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00008 ลว 7 ส.ค. 62
81 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/12000 บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/12000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00013 ลว 7 ส.ค. 62
82 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน /5300 บจก.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน /5300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00053 ลว 7 ส.ค. 62

83 จัดจ้างท าโปสเตอร์ไวนิล 2 รายการ 40,500.00 40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส  40,500บาท/หจก.สิบส่ี
โฆษณา 42,000 บาท/Print@all 45,000บาท

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส  40,500บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00236 ลว 22 ส.ค. 62

84 จัดจ้างท าโปสการ์ดไวนิล 1 รายการ 15,750.00 15,750.00
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการพิมพ์ 15,750 บาท/หจก.ภทระ พรี เพรส 16,800

 บาท/ร้านเวียงบัว 17,800 บาท หจก.วนิดาการพิมพ์ 15,750 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00237 ลว 22 ส.ค. 62

85 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 49,910.00 49,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 49,910.00 บาท หจก.สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 49,910.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00185 ลว 16 ส.ค. 62
86 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,500.00 6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 6,500 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 6,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00183 ลว 16 ส.ค. 62

87 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 106,590.00 106,590.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอทิโกร จ ากัด 12,600 บาท/ หจก.จ.เจริญการเกษตร 93,990 บบริษัท ฮอทิโกร จ ากัด 12,600 บาท/ หจก.จ.เจริญการเกษตร 93,990 บบริษัท ฮอทิโกร จ ากัด 12,600 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00192 /PO6208-00187 ลว 16 ส.ค. 62

89 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 39,160.00 39,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 39,160/บแกลสซ่ีแลนด์ 40,232 หจก.จ.เจริญการเกษตร 39,160 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00073 ลว 16 ส.ค. 62
90 จัดซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ านวน 1 รายการ 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 21,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 21,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00160 ลว 15 ส.ค. 62
91 จัดซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ านวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 6,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 6,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00161 ลว 15 ส.ค. 62

92.5 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 49,150.00 49,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 56,000 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร 49,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00162 ลว 15 ส.ค. 62
49,150 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 49,240 บ.

94 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 99,790.00 99,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 100,840 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี หจก.จ.เจริญการเกษตร 88,590 บ./หจก.ธ.ปราณี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00163 ลว 15 ส.ค. 62
108,300 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 29,100 บ./ การเกษตร 11,200 บ./ PO6208-00164 ลว 15 ส.ค. 62
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 71,387 บ.

95 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,420.00 19,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ 6,500 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร 8,640 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00165 ลว 15 ส.ค. 62
8,640 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 22,600 บ./หจก.ธ.ปราณี  6,000 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 4,780 บ. PO6208-00166 ลว 15 ส.ค. 62
การเกษตร 13,555 บ. PO6208-00167 ลว 15 ส.ค. 62

96 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 31,862.00 31,862.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร 19,000 บ./บ.เพ่ือนเกษตรกร 8,520 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร 9,650บ./บ.เพ่ือนเกษตรกร 4,200บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00168 ลว 15 ส.ค. 62
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 22,000 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 9,300 บ./หจก.จ.เจริญการ PO6208-00169 ลว 15 ส.ค. 62
8,712 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 29,220 บ./หจก.ธ.ปราณี เกษตร 8,712 บ./ PO6208-00170 ลว 15 ส.ค. 62
การเกษตร 8,898 บ. PO6208-00171 ลว 15 ส.ค. 62

97 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 9 รายการ 38,389.00 38,389.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 9,440 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 8,920 บ./ หจก.จ.เจริญการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00172 ลว 15 ส.ค. 62
40,080 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 35,740 บ./หจก.ธ.ปราณี เกษตร 29,100 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 369 บ. PO6208-00173 ลว 15 ส.ค. 62
การเกษตร 29,400 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,989 บ. PO6208-00174 ลว 15 ส.ค. 62



98 ขอซ้ือสารเคมี จ านวน 21 รายการ 43,995.00 43,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 51,030 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 7,580 บ./ บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 15,460 บ./บ.เคมีกิจเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00175 ลว 15 ส.ค. 62
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 29,945 บ. 6,145 บ./บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 22,390 บ. PO6208-00176 ลว 15 ส.ค. 62

99 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,750.00 6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,750 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,750 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00040 ลว 6 ส.ค. 62
100 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 11,700.00 11,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง 11,700 บาท ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง 11,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00038 ลว 6 ส.ค. 62
101 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 15,390.00 15,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 15,390 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 15,390 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00188 ลว 6 ส.ค.62
102 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 14,700.00 14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร 14,700 บาท บ.ฮอทิโกร 14,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00189 ลว 16 ส.ค. 62
103 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 690.00 690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 690 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 690 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00193 ลว 16 ส.ค. 62
104 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,646.00 5,646.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,646 บาท บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,646 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00191 ลว 16 ส.ค. 62
105 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 6,080.00 6,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 6,080 บาท บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 6,080 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00195 ลว 16 ส.ค. 62
106 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 1,000 บาท บ.ข่านต้า 1,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00194 ลว 16 ส.ค. 62
107 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 6,897.50 6,897.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 6,897.50 บาท บ.ข่านต้า 6,897.50 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00196 ลว 16 ส.ค. 62
108 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 8,510.00 8,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 8,510 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 8,510 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00197 ลว 16 ส.ค. 62
109 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,750.00 3,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 3,750 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 3,750 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00181 ลว 16 ส.ค. 62
110 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,810.00 14,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,810 บาท บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,810 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00182 ลว 16 ส.ค. 62
111 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 8,460.00 8,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 8,460  บาท ร้านกฤษณาพานิช 8,460  บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00184 ลว 16 ส.ค. 62
112 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,860.00 9,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 9,860  บาท ร้านกฤษณาพานิช 9,860  บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00179 ลว 16 ส.ค. 62
113 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,280.00 9,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,280 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,280 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00180 ลว 16 ส.ค. 62
114 จ้างซ่อมสาย Fiber optic sm 12 C 1 งาน 9,844.00 9,844.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซินเท็ค คอมมิวนิเคช้ัน /9844 บจก.ซินเท็ค คอมมิวนิเคช้ัน /9845 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00190 ลว 16 ส.ค. 62
115 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,200.00 19,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ 19,200 หจก.เอเซียปศุสัตว์ 19200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00014 ลว 16 ส.ค. 62
116 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 9,775.00 9,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช โดยอัญชลี ลงกานี / 9775 ร้านกฤษณาพานิช โดยอัญชลี ลงกานี / 9775 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00186 ลว 16 ส.ค. 62

117 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 41 รายการ 40,748.50 40,748.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ศิริวงศ์พานิช 6,289 /หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 32,709.50
 /บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 1,750

หจก.ศิริวงศ์พานิช 6,289 /หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 
32,709.50 /บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/ 1,750

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6208-00127  PO 6208-00129 PO 6208-00131
 ลว 14 ส.ค. 62

118 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง /6000 มูลนิธิโครงการหลวง/6000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00136 ลว 4 ส.ค. 62
119 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ โดยนายบุญธรรม โพธ์ิอ่อง/10000 ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ โดยนายบุญธรรม โพธ์ิอ่อง/10000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00250 ลว 23 ส.ค.62

120 จัดจ้างท าส่ือ 3 รายการ
17,500.00 17,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 17,500 บาท/ร้านงานดี 
19,000 บาท /ร้านศุภนันท์พรินท์ 20,060 บาท

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 17,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00265 ลว.9 ส.ค. 62

121 จัดจ้างออกแบบและจัดท าส่ือ 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 4,000 บาท/ร้านGood 
work Media 4,720 บาท /ร้านพิมพ์สบายมีเดีย4,900 บาท

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 4,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00266 ลว.5 ส.ค. 62

122 จัดจ้างท าแผ่นพับองค์ความรู้ 3 เร่ือง 29,692.50 29,692.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทรีโอ้ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 29,692.50 บาท บ.ทรีโอ้ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 29,692.50 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00267 ลว.26 ส.ค. 62
123 จัดจ้างท าแผ่นพับการปลูกไม้ผล 4 รายการ 34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการพิมพ์ 34,000 บาท หจก.วนิดาการพิมพ์ 34,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00268 ลว.26 ส.ค. 62

124
จ้างจัดท าชุดนิทรรศการเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3 
รายการ

28,148.28 28,148.28 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากัด/28,148.28 บ./บจ.เอเบิลครีเอเตอร์/31,030 บ.บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากัด/28,148.28 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00100 ลว. 9 ส.ค.62

125
จ้างวิเคราะห์โลหะหนักในดินและพืช จ านวน 11 
ตัวอย่าง

11,299.20 11,299.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากัด/11,299.20 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากัด/11,299.20 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00150 ลว. 14 ส.ค.62

126
จ้างวิเคราะห์สารส าคัญของเห็ด 6 ตัวอย่าง ทดสอบ 
2 รายการ

37,557.00 37,557.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากัด/37,557 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากัด/37,557 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00082 ลว. 9 ส.ค.62

127
จ้างวิเคราะห์คุณภาพของการเป็นปุ๋ยหมัก จ านวน 21
 ตัวอย่างทดสอบ 7 รายการ

79,094.40 79,094.40 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากัด/79,094.40 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากัด/79,094.40 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00079 ลว. 9 ส.ค.62

128
จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จ านวน 3 ตัวอย่าง ทดสอบ
 13 รายการ

5,910.00 5,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้องปฏิบัติการกลางฯคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/5,910 บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/5,910 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00085 ลว. 9 ส.ค.62

129
จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าหมัก จ านวน 1 ตัวอย่าง 
ทดสอบ 7 รายการ

2,950.00 2,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้องปฏิบัติการกลางฯคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2,950 บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2,950 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00083 ลว.9 ส.ค.62

130
จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างพืช จ านวน 6 ตัวอย่าง ทดสอบ
12 รายการ

8,400.00 8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้องปฏิบัติการกลางฯคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ 8,400 บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ 8,400 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00089 ลว. 9 ส.ค.62

131
จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จ านวน 1 ตัวอย่าง ทดสอบ
 11 รายการ

1,550.00 1,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้องปฏิบัติการกลางฯคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ 1,550 บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ 1,550 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00086 ลว. 9 ส.ค.62

132
จ้างเหมาทอผืนผ้าส าหรับเส้ือยืดและถุงเท้าจาก
เส้นด้ายผสมเฮมพ์

34,500.00 34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จ ากัด/34,500 บ. บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จ ากัด/34,500 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00081 ลว. 9 ส.ค.62



133
จ้างเหมาบริการทดสอบฤทธ์ิต้านการอักเสบของพืช
บนพ้ืนท่ีสูง

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาววรรธิดา ชัยญาณะ/100,000 บ. นางสาววรรธิดา ชัยญาณะ/100,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00080 ลว. 9 ส.ค.62

134
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการเก็บเก่ียวผลผลิตโครงการ
หลวง 1,000 เล่ม ขนาดบี5

80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากัด/80,000 บ. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากัด/80,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00106 ลว. 9 ส.ค.62

135
จ้างเหมาบริการออกแบบฉลากสบู่เหลวและแชมพู
น้ าผ้ึง

4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ากัด/4,815 บ./ร้านพราว โปรดักศ์แอนด์แพคเกจจ้ิง เซอร์วิส/6,623.30 บ./ร้านสหบรรจุภัณฑ์/5,700 บ.บริษัท ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ากัด/4,815 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00099 ลว. 9 ส.ค.62

136 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 344,415.00 344,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 344,415 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 344,415 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 10/2562 ลว 13 ส.ค. 62
137 จ้างท าสแตนด้ี 6 ชุด 5,100.00 5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/5,100 บ. ร้าน อินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/5,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00145 ลว. 14 ส.ค.62

138
จ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลรายแปลงและจัดท า
แผนท่ีแสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน(ห้วยเขย่ง)

49,400.00 49,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายพิทักษ์ หวลหงษ์/49,400 บ. นายพิทักษ์ หวลหงษ์/49,400 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00151 ลว. 14 ส.ค.62

139
จ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลรายแปลงและจัดท า
แผนท่ีแสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน(วาวี)

49,920.00 49,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ/49,920 บ. นายพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ/49,920 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00245 ลว. 23 ส.ค.62

140
จ้างพิมพ์หนัวสือสรุปผลการด าเนินงานวิจัย สวพส. 
จ านวน 50 เล่ม

65,000.00 65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วนิดาการพิมพ์/65,000 บ. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วนิดาการพิมพ์/65,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00243 ลว. 23 ส.ค.62

141 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,120.00 9,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ / 9120 หจก.เอเซียปศุสัตว์ / 9120 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00021 ลว 23 ส.ค. 62
142 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,500.00 22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก /22,500 ร้านคลังพลาสติก /22,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00242 ลว 23 ส.ค. 62
143 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,840.00 3,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ / 3,840 หจก.เอเซียปศุสัตว์ / 3,840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00024 ลว 23 ส.ค. 62
144 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,200.00 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร/3,200 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 3,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00025 ลว 23 สค.62
145 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,450.00 7,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคมีกิจการเกษตร / 7,450 บจก.เคมีกิจเกษตร / 7,450 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00023 ลว 23 ส.ค. 62
146 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,760.00 5,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ / 5,760 หจก.เอเซียปศุสัตว์/5,760 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00022 ลว 23 ส.ค. 62

147
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ 
5080 ชม. จ านวน 1 คัน

44,010.38 44,010.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า เชียงใหม่ 44,010.38 บาท บจก.โตโยต้า เชียงใหม่ 44,010.38 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00253 ลว 23 สค.62

148 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 28,430.00 28,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 28,528 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 32,900 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 26,230 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00254 ลว 23 สค.62
หจก.จ.เจริญการเกษตร 28,920 บ. 2,200 บ. PO6208-00255 ลว 23 สค.62

149 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ านวน 7 รายการ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย 15,000 บ. ร้านบุญชัย 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00257 ลว 23 สค.62
150 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 1 รายการ 3,360.00 3,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เพ่ือนเกษตรกร 3,360 บ. บ.เพ่ือนเกษตรกร 3,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00258 ลว 23 สค.62
151 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 1 รายการ 7,560.00 7,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เพ่ือนเกษตรกร 7,560 บ. บ.เพ่ือนเกษตรกร 7,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00259 ลว 23 สค.62
152 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 2 รายการ 44,460.00 44,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร 44,460 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 44,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00260 ลว 23 สค.62
153 จัดซ้ือลังพลาสติกใส่ผลผลิต จ านวน 1 รายการ 69,840.00 69,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 69,840 บ. ร้านคลังพลาสติก 69,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00261 ลว 23 สค.62
154 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 12 รายการ 9,700.00 9,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วณิชชาภัณฑ์ 9,700 บ. หจก.วณิชชาภัณฑ์ 9,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00262 ลว 23 สค.62
155 จัดจ้างก่อสร้างห้องตรวจวิเคราะห์สารเคมี 199,600.00 199,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จก. 199,600 บ. บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จก. 199,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00329 ลว 28 สค.62
156 จ้างเหมาบริการรถตู้  จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,200.00 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,200.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00138 ลว. 8 ส.ค. 62
157 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300.00 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00233 ลว. 2 ส.ค. 62
158 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000.00 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00139 ลว. 7 ส.ค. 62
159 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800.00 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00141 ลว. 7 ส.ค. 62
160 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300.00 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00232 ลว. 2 ส.ค. 62
161 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00137 ลว. 8 ส.ค. 62
162 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นายอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00140 ลว. 7 ส.ค. 62
163 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  8,700 บ. นายอุดร  มูลมอญ  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00234 ลว. 2 ส.ค. 62
164 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชนชมภู  5,300 บ. นายประพันธ์  ไชนชมภู  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00231 ลว. 2 ส.ค. 62
165 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน 5,300 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00230 ลว. 2 ส.ค. 62
166 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน HP จ านวน 1 เคร่ือง 2,889.00 2,889.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 2,889 บ. บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 2,889 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00252 ลว. 23 ส.ค. 62
167 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,960.00 4,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง  4,960 บ./ ร้านธนพงษ์ 5,146 บ./ ร้าพิชัยการค้า 5,270 บ.ร้านธีรพานิชย์ โดยนายธีระพันธ์ จะแวง  4,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00240 ลว. 23 ส.ค. 62
168 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 4 รายการ 19,800.00 19,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ้านสวนครูเก่ง โดยนายธีรพงษ์  จะแวง  19,800 บ./ ร้านธนพงษ์  20,016 บ./ ร้านพิชัยการค้า 20,160 บ.บ้านสวนครูเก่ง โดยนายธีรพงษ์  จะแวง  19,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00239 ลว. 23 ส.ค. 62
169 จัดซ้ือวัสดุประปา  จ านวน 1 รายการ 29,925.00 29,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วณิชชาภัณฑ์  29,925 บ. หจก. วณิชชาภัณฑ์  29,925 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00241 ลว. 23 ส.ค. 62

170 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 68,273.00 68,273.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จ.เจริญการเกษตร 19,005.00 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 4,700 บ./ ธ.ปราณีการเกษตร  3,588 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 40,980 บ.หจก. จ.เจริญการเกษตร 19,005.00 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 4,700 บ./ ธ.ปราณีการเกษตร  3,588 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 40,980 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00247  PO6208-00248  PO6208-00249 
PO6208-00251  ลว.23 ส.ค. 62

171 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 82,649.00 82,649.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แกลสซ่ีแลนด์  52,069 บ./ หจก. จ.เจริญการเกษตร 30,580 บ./ บ.วิสและบุตร 10,700 บ.บ.แกลสซ่ีแลนด์  52,069 บ./ หจก. จ.เจริญการเกษตร 30,580 บ./ บ.วิสและบุตร 10,700 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00244 / PO6208-00246  ลว. 23 ส.ค. 62

172 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 200 เล่ม 925.00 925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปป้ีโดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก/925 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00235 ลว. 22 ส.ค.62



173 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 300 เล่ม 10,363.49 10,363.49 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปป้ีโดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก/10,363.49 ร้านพลอยก๊อปป้ีโดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก/10,363.49 บาทไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00393 ลว. 29 ส.ค.62
174 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ / 3,600 บ. นายอุดร มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00405 ลว. 26 ส.ค. 62
175 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00411 ลว. 26 ส.ค. 62
176 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชนชมภู  1,800  บ. นายประพันธ์  ไชนชมภู  1,800  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00409 ลว. 27 ส.ค. 62
177 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน  1,800 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00407 ลว. 27 ส.ค. 62
178 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์  1,800 บาท นายสุชาติ  สมบูรณ์  1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00404 ลว. 28 ส.ค. 62
179 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน  3,600 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00406  ลว. 28 ส.ค. 62
180 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชนชมภู  1,800  บ. นายประพันธ์  ไชนชมภู  1,800  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00408  ลว. 28 ส.ค. 62
181 จ้างเหมาบริการรถตู้  จ านวน 1 คัน 27,000.00 27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา /27,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา /27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00413 ลว. 28 ส.ค. 62
182 จ้างเหมาบริการรถตู้  จ านวน 1 คัน 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,400 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00412 ลว. 28 ส.ค. 62
183 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00410  ลว. 28 ส.ค. 62
184 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ 9,940.00 9,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 9,940 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 9,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00256  ลว. 23 ส.ค. 62

185
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 1
กค5113 ชม. จ านวน 1 คัน

5,720.00 5,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 5,720 บ. ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 5,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00282 ลว 27 สค.62

186
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 1
กฏ4726 ชม. จ านวน 1 คัน

2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 2,600 บ. ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 2,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00283 ลว 27 สค.62

187
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 1
กค5112 ชม. จ านวน 1 คัน

1,620.00 1,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 1,620 บ. ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 1,620 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00285 ลว 27 สค.62

188
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 1
กฏ4728 ชม. จ านวน 1 คัน

1,980.00 1,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 1,980 บ. ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 1,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00286 ลว 27 สค.62

189
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 1
กฏ4725 ชม. จ านวน 1 คัน

5,010.00 5,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 5,010 บ. ร้านต้อมโมดิฟายอมก๋อย โดยนางป่ินมณี  ศรีดาเพ็ง 5,010 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00287 ลว 27 สค.62

190
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กษ 
3561 ชม. จ านวน 1 คัน

31,463.67 31,463.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด 31,463.67 บ. บริษัท ธารา จ ากัด 31,463.67 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00289 ลว 27 สค.62

191
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กย 
6171 ชม. จ านวน 1 คัน

21,733.84 21,733.84 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทีเจ ออโต้เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา แปงเชียงแสน 
21,733.84 บาท

อู่ทีเจ ออโต้เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา แปงเชียงแสน 
21,733.84 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00290 ลว 27 สค.62

192
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กย 
6170 ชม. จ านวน 1 คัน

27,531.10 27,531.10 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทีเจ ออโต้เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา แปงเชียงแสน 
27,531.10 บาท

อู่ทีเจ ออโต้เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา แปงเชียงแสน 
27,531.10 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00291 ลว 27 สค.62

193
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ 
5822 ชม. จ านวน 1 คัน

17,325.44 17,325.44 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทีเจ ออโต้เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา แปงเชียงแสน 
17,325.44 บาท

อู่ทีเจ ออโต้เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา แปงเชียงแสน 
17,325.44 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00292 ลว 27 สค.62

194
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 3
กส3017 ชม. จ านวน 1 คัน

5,457.00 5,457.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชุนศิลป์ 5,457.00 บาท หจก.ชุนศิลป์ 5,457.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00293 ลว 27 สค.62

195
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ 
786 ชม. จ านวน 1 คัน

1,975.22 1,975.22 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด 1,975.22 บ. บริษัท ธารา จ ากัด 1,975.22 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00295 ลว 27 สค.62

196 จัดจ้างซ่อมสายสัญญาณเครือข่าย จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิเอ็นจิเนียร่ิง คร๊าฟ จ ากัด 18,000 บ. บริษัท ดิเอ็นจิเนียร่ิง คร๊าฟ จ ากัด 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6208-00297 ลว 27 สค.62

197 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 62,960.00 62,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 62,960 บ. หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 62,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00352 ลว 28 สค.62

198
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ขน 
8622 ชม. จ านวน 1 คัน

3,040.41 3,040.41 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 3,040.41 บ. บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 3,040.41 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00374 ลว 29 สค.62

199
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ขฉ 
7133 ชม. จ านวน 1 คัน

4,239.34 4,239.34 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 4,239.34 บ. บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 4,239.34 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00375 ลว 29 สค.62

200
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กษ 
3560 ชม. จ านวน 1 คัน

2,099.77 2,099.77 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด 2,099.77 บ. บริษัท ธารา จ ากัด 2,099.77 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00376 ลว 29 สค.62

201 จัดซ้ือวัสดึการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,362.50 2,362.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 2362.50 บาท บริษัทแกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 2362.50 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00317 ลว 27 สค 62
202 จัดซ้ือวัสดึการเกษตร จ านวน 2 รายการ 12,678.00 12,678.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 12,678 บาท/เจริญการเกษตร 12,912 บาท/วิสและบุตร 10,770 บาทบริษัทแกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 12,678 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00312 ลว 27 สค 62
203 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 6,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 6,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00313 ลว 27 สค 62
204 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกะอะโกร 4,500 บาท บริษัท เอกะอะโกร 4,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00315 ลว 27 สค 62
205 จัดซ้ือวัสดุชิชางคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 770.00 770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทไทย) จ ากัด 770 บาท บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทไทย) จ ากัด 770 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00306 ลว 27 สค 62
206 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 47,550.00 47,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญการเกษตร 34,650 บ/บ.ฮอทิโกร 12,900 บ/บ.แสนโชคผลิตผล 3,600 บเจริญการเกษตร 34,650 บ/บ.ฮอทิโกร 12,900 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00272/PO6208-00273 ลว 27 สค 62
207 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 5,550.00 5,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,550 บาท หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,550 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00310 ลว 27 สค 62



208 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 64,160.00 64,160.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.วิสและบุตร 10,770 บ/บ.ข่านต้า 5,500 บ/หจก.จ.เจริญการเกษตร 32,860 บ/บฮอทิโกร 25,800 บบ.ข่านต้า 5,500 บ/หจก.จ.เจริญการเกษตร 32,860 บ/บฮอทิโกร 25,800 บ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00275/PO6208-00276/PO6208-00274 

ลว 27 สค 62
209 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 46,584.00 46,584.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกะอะโกร จ ากัด 46,584 บาท บ.เอกะอะโกร จ ากัด 46,584 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00326 ลว 28 สค 62
210 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 32,880.00 32,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกะอะโกร จ ากัด 32,880 บาท บ.เอกะอะโกร จ ากัด 32,880 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00327 ลว 28 สค 62

211
จัดซ้ือวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์  จ านวน 12 
รายการ

27,038.00 27,038.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 24,630 บาท/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 30,008 บาทบ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 24,630 บาท/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,408 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6208-00335/PO6208-00337 ลว 28 สค 62
212 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 38,100.00 38,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 38,100 บาท บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 38,100 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00323 ลว 28 สค 62
213 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 7,583.00 7,583.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 7,583 บาท บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 7,583 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00305 ลว.27 สค 62
214 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 43 รายการ 34,991.00 34,991.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 34,991 บาท บ.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 34,991 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00343 ลว 28 สค 62

215 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 7,418.00 7,418.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7110/หจก.ศิริวงศ์พานิช 308 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7110/หจก.ศิริวงศ์พานิช 308 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00319 ลว 27 สิงหาคม 62 PO6208-00320 
ลว 27 ส.ค. 62

216 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 285.00 2,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/2,850 บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/2,850 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00318 ลว 27 ส.ค. 62

217 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน พร้อมอุปกรณ์ 84,097.00     84,097.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทิร์น ซิสเต็มส์ คอปอเรช่ัน จ ากัด 84,097 บาท บ.นอร์ทเทิร์น ซิสเต็มส์ คอปอเรช่ัน จ ากัด 84,097 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00050 ลว. 7 สค.62
218 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 13,600.00 13,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 13,600 บาท หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 13,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00345 ลว. 28 สค.62
219 จัดซ้ือวัสดุประปา 5 รายการ 5,620.00 5,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 5,620 บาท หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 5,620 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00348 ลว. 28 สค.62
220 จัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรี 1 รายการ 23,500.00 23,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดิ แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด 23,500 บาท บ.ดิ แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด 23,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00346 ลว. 28 สค.62
221 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 1 งาน 20,330.00 20,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์ มีเดีย จ ากัด 20,330 บาท บ.แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์ มีเดีย จ ากัด 20,330 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00350 ลว.28 สค.62

22,370.00 22,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด 22,370 บาท บ.ข่านต้า จ ากัด 22,370 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00328 ลว.28 สค 62
99,960.00 99,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชลลดาค้าวัสดุ 99,960 บาท ร้านชลลดาค้าวัสดุ 99,960 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00336 ลว 28 สค 62
62,000.00 62,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยงยุทธการก่อสร้าง 62,000 บาท ร้านยงยุทธการก่อสร้าง 62,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00330 ลว 28 สค 62

จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 43 รายการ 59,230.00 59,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 11 รายการ 40,210 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 10 รายการ 39,190ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00065 ลว 13 ส.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 38 รายการ 41,262ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 20 รายการ 14,517ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00066 ลว 13 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 25 รายการ 26,852 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 5 รายการ 963 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00067 ลว 13 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ / 20 รายการ29,338ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ / 8 รายการ 4,560ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00068 ลว 13 ส.ค. 62

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,325.00 5,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 5,325.00 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 5,325.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00069 ลว 7 ส.ค. 62
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 5,370.00

224 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 17,270.00 17,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 17,270.00 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 17,380.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00070 ลว 7 ส.ค. 62
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 17,380.00

225 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,345.00 12,345.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 1 รายการ 12,345.00 บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 1 รายการ 12,345.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00071 ลว 7 ส.ค. 62
บ.เคมีกิจเกษตร / 1 รายการ 12,375.00

226 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 1,320.00 1,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช / 4 รายการ 1,320.00 ร้านกฤษณาพานิช / 4 รายการ 1,320.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00072 ลว 7 ส.ค. 62
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 1,400.00
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 4 รายการ 1,660.00

227 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 9,444.00 9,444.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 13 รายการ 11,102ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 5 รายการ 4,974ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00094 ลว 9 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 13 รายการ 10,105 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 8 รายการ 4,470 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00095 ลว 9 ส.ค. 62

228 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช / 6 รายการ 4,930 ร้านกฤษณาพานิช / 2 รายการ 3,510 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00101 ลว 9 ส.ค. 62
ร้านเชียงฮง / 6 รายการ 5,630 ร้านเชียงฮง / 4 รายการ 990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00102 ลว 9 ส.ค. 62

229
จัดซ้ือวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว
 จ านวน 3 รายการ 4,846.00 4,846.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 3 รายการ 4,846.00 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 3 รายการ 4,846.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00105 ลว 9 ส.ค. 62

หจก.จ.เจริญการเกษตร / 3 รายการ 5,000.00

230 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช / 2 รายการ 1,500.00 ร้านกฤษณาพานิช / 2 รายการ 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00109 ลว 9 ส.ค. 62
ร้านคลังพลาสติก / 1 รายการ 1,200.00
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 2 รายการ 1,850.00
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 500.00

231 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,444.00 6,444.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 6,444.00 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 6,444.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00112 ลว 9 ส.ค. 62
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 6480.00

223

222



232 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 23,000.00 23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) / 4 รายการ 23,000 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) / 4 รายการ 23,000ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00114 ลว 9 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 4 รายการ 25,860

233 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 17,250.00 17,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช / 1 รายการ 17,250 ร้านกฤษณาพานิช / 1 รายการ 17,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00116 ลว 9 ส.ค. 62
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 24,000

234 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 41,564.00 41,564.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) / 3 รายการ 41,564 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) / 3 รายการ 41,564ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00117 ลว 9 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 2 รายการ 31,460

235 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,890.00 1,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 1,890.00 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 1,890.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00118 ลว 9 ส.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด  / 1 รายการ 1,947.00

236 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 3 รายการ 42,090.00 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 31,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00123 ลว 14 ส.ค. 62
บ.เคมีกิจเกษตร / 2 รายการ 11,22500 บ.เคมีกิจเกษตร / 2 รายการ 11,22500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00124 ลว 14 ส.ค. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 3 รายการ 18,750.00 บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 1 รายการ 7,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00125 ลว 14 ส.ค. 62
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 31,600.00

237 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 21 รายการ 24,108.00 24,108.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 19 รายการ 25,951ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 10 รายการ 16,075ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00126 ลว 14 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 18 รายการ 22,210 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 10 รายการ 5,693 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00128 ลว 14 ส.ค. 62
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) / 1 รายการ 2,340 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) / 1 รายการ 2,340 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00130 ลว 14 ส.ค. 62

238 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,726.00 4,726.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร / 1 รายการ 2,086.00 บ.เคมีกิจเกษตร / 1 รายการ 2,086.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00132 ลว 14 ส.ค. 62
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 2 รายการ 4,810.00 บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 1 รายการ 2,640.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00133 ลว 14 ส.ค. 62
บ.ข่านต้า  / 2 รายการ 5,050.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

239 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 8,616.00 8,616.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 10 รายการ 9,450ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 4 รายการ 6,180ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00134 ลว 14 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 11 รายการ 9,511 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 7 รายการ 2,436 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00135 ลว 14 ส.ค. 62
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) / 1 รายการ 3,570

240 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 29 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ / 29 รายการ 38,263.50ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ / 29 รายการ 38,263.50ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00178 ลว 14 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือนเรียนวิทยาภัณฑ์ / 29 รายการ 39,960
บริษัท เชียงใหม่สองเอก จ ากัด / 29 รายการ 37,175

241 จัดซ้ือเส้นด้ายผสมเฮมพ์ จ านวน 2 รายการ 68,694.00 68,694.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด / 2 รายการ 68,694 บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด / 2 รายการ 68,694 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00199 ลว 16 ส.ค. 62

242
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 13 รายการ 29,925.00 29,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 13 รายการ 33,065ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 7 รายการ 5,265ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00200 ลว 16 ส.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 7 รายการ 6,121 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 1 รายการ 360 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00201 ลว 16 ส.ค. 62
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 8 รายการ 27,660 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 5 รายการ 24,300ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00202 ลว 16 ส.ค. 62

243 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 66,060.00 66,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร / 4 รายการ 66,060.00 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 4 รายการ 66,060.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00205 ลว 16 ส.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด  / 1 รายการ 1,947.00
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 2 รายการ 7,830

244 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 41,564.00 41,564.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) / 4 รายการ 16,595.00บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) / 4 รายการ 16,595.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00206 ลว 16 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 4 รายการ 17,070.00

245 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 87,500.00 87,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 7 รายการ 39,12000 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 4 รายการ 27,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00207 ลว 16 ส.ค. 62
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี / 7 รายการ 47,910.00 บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี / 3 รายการ 11,110.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00207 ลว 16 ส.ค. 62

246
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร และวัสดุส านักงาน 
จ านวน 17 รายการ 30,580.00 30,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 2 รายการ 7,830 บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 2 รายการ 7,830 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00209 ลว 16 ส.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 1 รายการ 1,750 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 1 รายการ 1,750ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00210 ลว 16 ส.ค. 62
มูลนิธิโครงการหลวง  / 1 รายการ 8,700 มูลนิธิโครงการหลวง  / 1 รายการ 8,700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00211 ลว 16 ส.ค. 62
บ.แกลสซ่ีแลนด์ / 4 รายการ 24,800 บ.แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 12,300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00212 ลว 16 ส.ค. 62

247 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 17 รายการ 23,769.00 23,769.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 15 รายการ 12,153ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 10 รายการ 7,933ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00213 ลว 16 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 14 รายการ 12,560 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 4 รายการ 1,790 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00214 ลว 16 ส.ค. 62
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 3,086 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 3,086 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00215 ลว 16 ส.ค. 62
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 10,960 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 10,960 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00216 ลว 16 ส.ค. 62

248 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 12,400.00 12,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 1,000.00 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00217 ลว 16 ส.ค. 62
ร้านกฤษณาพานิช / 3 รายการ 13,000.00 ร้านกฤษณาพานิช / 2 รายการ 11,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00218 ลว 16 ส.ค. 62



249 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 3,378.45 3,378.45 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ / 7 รายการ 3,660 หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ / 7 รายการ 3,240 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00219 ลว 16 ส.ค. 62
หจก.แพรถนอมโลหะกิจ / 4 รายการ 138.45 หจก.แพรถนอมโลหะกิจ / 4 รายการ 138.45 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00220 ลว 16 ส.ค. 62

250 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 11,049.00 11,049.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 8,360 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 8,360 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00221 ลว 16 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 9 รายการ 11,879.50ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 3 รายการ 1,470ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00222 ลว 16 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 5 รายการ 1,219 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 5 รายการ 1,219 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00223 ลว 16 ส.ค. 62

251 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 10,308.00 10,308.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 3,086 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 2,840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00224 ลว 16 ส.ค. 62
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 3 รายการ 10,332.00 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 2 รายการ 7,468.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00225 ลว 16 ส.ค. 62

252 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 8,890.00 8,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 1,113.00 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 1,113.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00226 ลว 16 ส.ค. 62
บ.แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 7,777.00 บ.แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 7,777.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00227 ลว 16 ส.ค. 62
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 1,155.00
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 1 รายการ 9,625.00

253
จัดซ้ืวัสดุคอมพิวเตอร์ และอวัสดุส านักงาน 
จ านวน 5 รายการ 12,504.00 12,504.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 4 รายการ 12,180.00บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 8,360 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00228 ลว 16 ส.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 2 รายการ 2,624.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 1 รายการ 324.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00229 ลว 16 ส.ค. 62
บ.ที.ดี. ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส / 4 รายการ 14,400.00

254 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 20 รายการ 48,165.00 48,165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 19 รายการ 49,140.00 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 4 รายการ 16,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00279 ลว 27 ส.ค. 62
บ.เคมีกิจเกษตร / 15 รายการ 39,865.00 บ.เคมีกิจเกษตร / 13 รายการ 25,615.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00280 ลว 27 ส.ค. 62
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 16 รายการ 36,740.00 บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 3 รายการ 6,550.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00281 ลว 27 ส.ค. 62

255 จัดซ้ือเส้นด้ายผสมเฮมพ์ จ านวน 2 รายการ 68,694.00 68,694.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด / 2 รายการ 68,694 บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด / 2 รายการ 68,694 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00321 ลว 27 ส.ค. 62
256 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 32,070.00 32,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ / 4 รายการ 16,122.00 บ.แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 5,400.01 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00322 ลว 28 ส.ค. 62

หจก.จ.เจริญการเกษตร / 7 รายการ 1,155.00 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 5 รายการ 23,070.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00324 ลว 28 ส.ค. 62
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 4 รายการ 16,396.00 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 2 รายการ 3,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00325 ลว 28 ส.ค. 62

257 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 17 รายการ 62,546.00 62,546.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร / 2 รายการ 18,000.00 บ.ฮอทิโกร / 2 รายการ 18,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00331 ลว 28 ส.ค. 62
บ.เคมีกิจเกษตร / 9 รายการ 19,646.00 บ.เคมีกิจเกษตร / 8 รายการ 15,866.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00332 ลว 28 ส.ค. 62
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 15 รายการ 45,095.00 บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 7 รายการ 28,680.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00334 ลว 28 ส.ค. 62

258 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 2 รายการ 52,500.00 52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร / 2 รายการ 52,500.00 บ.ฮอทิโกร / 2 รายการ 52,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00386 ลว 29 ส.ค.62
259 จัดซ้ือสารเคมี จ านวน 6 รายการ 12,420.00 12,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร / 6 รายการ 12,635 บ.เคมีกิจเกษตร / 6 รายการ 12,420 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00387 ลว 29 ส.ค.62

บ.เคมีกิจเกษตร / 6 รายการ 12,420 
260 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 4 รายการ 2,769.00 2,769.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ / 4 รายการ 2,769 หจก.แพรถนอมโลหะกิจ / 4 รายการ 2,769 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00388 ลว 29 ส.ค.62

หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ / 4 รายการ 3,020
261 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 5 รายการ 5,630.00 5,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกะ อะโกร / 5 รายการ 5,630 บ.เอกะ อะโกร / 5 รายการ 5,630 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00389 ลว 29 ส.ค.62
262 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,065.00 1,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 1,065.00 หจก. จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 1,065.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00390 ลว 29 ส.ค.62

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี / 1 รายการ 1,140.00
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 1,074

263 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,500.00 20,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร /20,500 บาท สหกรณ์การเกษตร /20,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00373 ลว 28 ส.ค.62
37,850.00 37,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ /37,850 บาท บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ /37,850 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00358 ลว 29 ส.ค. 62
2,720.00 2,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช / 2,720 บาท หจก.เชียงใหม่มานะพานิช / 2,720 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00368 ลว 29 ส.ค.62
2,189.00 2,189.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช/2,189 บาท หจก.ศิริวงศ์พานิช/2,189 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00372 ลว 29 ส.ค.62

10,700.00 10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า /10,700 บาท บ.ข่านต้า /10,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00414 ลว. 30 ส.ค.62
43,400.00 43,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร /43,400 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร /43,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00360 ลว 29 ส.ค. 62
59,450.00 59,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกะ อะโกร / 59,450 บาท บ.เอกะ อะโกร / 59,450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00359 ลว 29 ส.ค. 62
11,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง /11,400 บาท มูลนิธิโครงการหลวง /11,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00364 ลว 29 ส.ค. 62
14,220.00 14,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง /14,220 บาท มูลนิธิโครงการหลวง /14,220 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00361 ลว 29 ส.ค. 62



1 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับ 235.00             235.00             เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 235.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 235.00              เสนอราคาต  าสุด PO6208-00001
เด็กด้อยโอกาสและเด็กนักเรียนในถิ นทุรกันดาร จ านวน 2 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พศินสยาม 258.00             ลว. 1 ส.ค. 62

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 254.00             

2 ซ้ือไอศกรีม จ านวน 26 รายการ 26,488.94        26,488.94        เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด 26,488.94        บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด 26,488.94         เสนอราคารายเดียว PO6208-00002
ลว. 1 ส.ค. 62

3 ซ้ือไอศกรีม จ านวน 15 รายการ 20,031.17        20,031.17        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด 20,031.17        บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด 20,031.17         เสนอราคารายเดียว PO6208-00003
ลว. 1 ส.ค. 62

4 ซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้เย็น) 28,280.00        28,280.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 28,280.00        บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 28,280.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00004
2.บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 30,870.00        ลว. 7 ส.ค. 62
3.บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด 31,150.00        

5 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื องเป่าผม) 3,780.00          3,780.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 3,780.00          บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 3,780.00           เสนอราคาต  าสุด PO6208-00005
2.บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 4,130.00          ลว. 7 ส.ค. 62
3.บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด 3,990.00          

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (โทรศัพท์) 4,130.00          4,130.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 4,690.00          บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 4,130.00           เสนอราคาต  าสุด PO6208-00006
2.บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 4,130.00          ลว. 7 ส.ค. 62
3.บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 4,830.00          

7 จ้างขุดหลุมดิน 5,500.00          5,500.00          เฉพาะเจาะจง 1.นายสุพล ปาค า 5,500.00          นายสุพล ปาค า 5,500.00           เสนอราคาต  าสุด PO6208-00007
2.นายแดนชัย ไทยใหญ่ 6,500.00          ลว. 7 ส.ค. 62
3.นายสุริยา มีบุญ 6,713.00          

8 ซ้ือกราฟฟิกแท็บเล็ต (ครุภัณฑ์) 12,900.00        12,900.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 12,900.00        บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 12,900.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00008
2.บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 13,900.00        ลว. 7 ส.ค. 62
3.บริษัท อาซ์คมี โซลูชั น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 15,021.73        

9 ซ้ือไอศกรีม จ านวน 40 รายการ 49,954.56        49,954.56        เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 49,954.56        บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 49,954.56         เสนอราคารายเดียว PO6208-00009
ลว. 8 ส.ค. 62

10 ซ้ือครุภัณฑ์ (ระบบสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์) 15,200.00        15,200.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายสุภกิจ ชูไว้ 15,200.00        นายสุภกิจ ชูไว้ 15,200.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00010
จ านวน 3 รายการ 2.บริษัท เอบีโกลบอล ซัพพลาย จ ากัด 17,100.00        ลว. 9 ส.ค. 62

3.ร้านบัวทอง ดาวเทียม 17,500.00        

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ที นอนและฐานที นอน) 79,700.00        79,700.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ 97,316.50        บริษัท ที นอนปีนัง เชียงใหม่ จ ากัด 79,700.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00011
จ านวน 4 รายการ 2.บริษัท ที นอนปีนัง เชียงใหม่ จ ากัด 79,700.00        ลว. 9 ส.ค. 62

3.ร้านยูวัน ที นอน 94,341.90        

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดเครื องนอน) จ านวน 19 รายการ 55,918.20        55,918.20        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พี เอส เอ เบดด้ิงเชียงใหม่ จ ากัด 55,918.20        ร้าน พี เอส เอ เบดด้ิง เชียงใหม่ 55,918.20         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00012
2.บริษัท ที นอนปีนัง เชียงใหม่ จ ากัด 60,476.40        โดยนายอาคม มงคลชัยประทีป ลว. 9 ส.ค. 62
3.ร้านยูวัน ที นอน 63,558.00        

13 ซ้ือครุภัณฑ์ (โทรทัศน์ พร้อมขาแขวน) 53,460.00        53,460.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 53,460.00        บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 53,460.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00013
2.บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 54,000.00        ลว. 9 ส.ค. 62
3.บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด 67,320.00        

14 จ้างซ่อมแซมสิ งปลูกสร้างกลุ่มอาคารในพ้ืนที สวนองค์กร 159,700.00      159,700.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คินลภัส จ ากัด 159,700.00      บริษัท คินลภัส จ ากัด 159,700.00       เสนอราคาต  าสุด PO6208-00014
2.นายณัฐพงษ์ จิตมั นชัยธรรม 168,800.00      ลว. 20 ส.ค. 62
3.นายสายัญ ทิพย์สาร 165,000.00      

16 จ้างท าป้ายนิทรรศการ สวนองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทย 59,549.78        59,549.78        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอชั น 59,549.78        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัค ครีเอชั น 59,549.78         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00015
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่องาน 64,200.00        ลว. 22 ส.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 66,340.00        

17 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านสวนพอเพียง ณ สวนองค์กร 110,200.00      110,200.00      เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 105,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 105,000.00       เสนอราคาต  าสุด PO6208-00016
ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.บริษัท ปลายดอย แอ็คเซ็ส จ ากัด 110,000.00      ลว. 22 ส.ค. 62

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าอิง 110,200.00      

18 ซ้ือสินค้าเพื อจ าหน่ายที ร้านจ าหน่ายสินค้า จ านวน 25 รายการ 2,876.40          2,876.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี  จ ากัด (มหาชน) 2,876.40          บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี  จ ากัด (มหาชน) 2,876.40           เสนอราคารายเดียว PO6208-00017
ลว. 26 ส.ค. 62

19 จ้างเหมาบริการอาหารและเครื องดื มพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 21,200.00        21,200.00        เฉพาะเจาะจง ครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 21,200.00        ครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 21,200.00         เสนอราคารายเดียว PO6208-00018
ส าหรับการจัดเล้ียงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ลว. 26 ส.ค. 62

20 จ้างซ่อมแซมกลุ่มอาคารสวนไทย 48,500.00        48,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายพัสกร ยศอินทร์ 47,500.00        นายพัสกร ยศอินทร์ 47,500.00         เสนอราคารายเดียว PO6208-00019
2.นายจีราวัฒน์ ปัญญา 48,000.00        ลว. 27 ส.ค. 62
3.นายสุริยา มีบุญ 49,800.00        

21 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะส าหรับรองรับการจัดงานประชุม 181,100.00      181,100.00      เฉพาะเจาะจง 1.นางสุริน ทิพย์มณี 181,100.00      นางสุริน ทิพย์มณี 181,100.00       เสนอราคาต  าสุด PO6208-00020
จ านวน 3 รายการ 2.นายบัณฑิต แก้วค าฟู 196,500.00      ลว. 27 ส.ค. 62

3.นางสาวหนึ งฤทัย เตจ๊ะเสาร์ 203,500.00      

22 จ้างซ่อมแซมกลุ่มอาคารในพ้ืนที ส่วนจัดหารายได้ 94,400.00        94,400.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 94,392.83        บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 94,392.83         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00021
2.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 94,905.15        ลว. 30 ส.ค. 62
3.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 95,204.32        

23 จ้างซ่อมแซมพ้ืนที ผลิตพรรณไม้ 250,000.00      188,300.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คินลภัส จ ากัด 188,300.00      บริษัท คินลภัส จ ากัด 188,300.00       เสนอราคาต  าสุด PO6208-00022
2.นายสายัญ ทิพย์สาร 192,500.00      ลว. 30 ส.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่พีระณัฐการก่อสร้าง 192,000.00      



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

24 จ้างซ่อมแซมกลุ่มอาคารสวนนานาชาติ 66,500.00        66,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 65,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 65,000.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00023
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐกมล 888 ก่อสร้าง 66,500.00        ลว. 30 ส.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 66,000.00        

25 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้แช่ร้านกาแฟ HRDI 3,500.00          3,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศักด์ิ ซัพพลาย โดยนายจริณธรณ์ หอมชิด 3,500.00          ร้านพงษ์ศักด์ิ ซัพพลาย โดยนายจริณธรณ์ หอมชิด 3,500.00           เสนอราคารายเดียว PO6208-00001
ลว. 22 ส.ค. 62

26 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 80,000.00        80,000.00        เฉพาะเจาะจง กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 57,430.20        สถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 57,430.20         เสนอราคารายเดียว PO6208-00002
ลว. 1 ส.ค. 62

27 ซ้ือเก้าอ้ีบันไดพลาสติก 620.00             620.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด (สาขาเชียงใหม่) 620.00             บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 620.00              เสนอราคาต  าสุด PO6208-00003
2.บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 998.00             ลว. 2 ส.ค. 62
3.บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 798.00             

28 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์งานชมสวนฤดูฝน 19,189.38        19,189.38        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,189.38        ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,189.38         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00004
(ติดต้ังหน้าหมู่บ้านเวิร์ลคลับแลนด์) 2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 25,620.00        ลว. 2 ส.ค. 62

3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 23,058.00        

29 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 12,500.00        12,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 3,900.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ 3,900.00           พิจารณาแต่ละรายการ PO6208-00005
2.บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด 4,350.00          กลาสแวร์ (จ านวน 1 รายการ) ที เสนอราคาต  าสุด ลว. 7 ส.ค. 62
3.บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิง เยนเนอรัล ซัพพลาย จ ากัด 4,590.00          
4.ร้านไม้ยูคาไผ่งาม โดยนายม่าย นันทะเดช 600.00             ไม้ยูคาไผ่งาม โดยนายม่าย นันทะเดช 600.00              PO6208-00006
5.ร้านยูคาริมคลอง โดยนางเพ็ญ ยานะ 720.00             (จ านวน 1 รายการ) ลว. 7 ส.ค. 62
6.ร้านยูคาท่าศาลา โดยนายอดิศร แบ่งทิศ 660.00             

นายกิตติศักด์ิ จินดาวงค์ 5,000.00           PO6208-00007
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 7 ส.ค. 62

มูลนิธิโครงการหลวง 3,000.00           PO6208-00008
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 7 ส.ค. 62

30 ซ้ือฝาปิดตู้กระจก จ านวน 4 รายการ 25,450.00        25,450.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านช่างพลอลูมิเนียมราชพฤกษ์ โดยนายภัทรพล ณภัทรภูรินท์ 25,450.00        ร้านช่างพลอลูมิเนียมราชพฤกษ์ 25,450.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00009
2.ร้านชยพล อลูมิเนียม 28,000.00        โดยนายภัทรพล ณภัทรภูรินท์ ลว. 7 ส.ค. 62
3.ร้านไพศาล กระจกอลูมิเนียม 32,200.00        

31 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 1,144.00          1,144.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,144.00          บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,144.00           เสนอราคารายเดียว PO6208-00010
จ านวน 8 รายการ ลว. 7 ส.ค. 62

32 จ้างท าป้ายบอกต าแหน่งนักท่องเที ยว จ านวน 7 รายการ 33,705.00        33,705.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 33,705.00        บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 33,705.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00011
2.บริษัท สนุกดี ดีไซน์ โปร จ ากัด 35,203.00        ลว. 7 ส.ค. 62
3.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 34,828.50        



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

33 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 9,730.00          9,730.00          เฉพาะเจาะจง 1.นางรัชนี จอมแปง 8,000.00          นายพิทักษ์ จันทร์สาม 400.00              พิจารณาแต่ละรายการ PO6208-00012
จ านวน 3 รายการ 2.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 16,800.00        (จ านวน 1 รายการ) ที เสนอราคาต  าสุด ลว. 7 ส.ค. 62

3.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ากัด 1,330.00          
4.นายพิทักษ์ จันทร์สาม 400.00             บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ากัด 1,330.00           PO6208-00012

(จ านวน 1 รายการ) ลว. 7 ส.ค. 62

นางรัชนี จอมแปง 8,000.00           PO6208-00012
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 7 ส.ค. 62

34 จ้างซ่อมแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 5216 เชียงใหม่ 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ มพูนไดนาโม โดยนายวินัย สุรินทร์ 5,000.00          ร้านเพิ มพูนไดนาโม โดยนายวินัย สุรินทร์ 5,000.00           เสนอราคารายเดียว PO6208-00013
ลว. 9 ส.ค. 62

35 จ้างซ่อม รถยนต์หมายเชขทะเบียน ผษ 5437 เชียงใหม่ 832.46             832.46             เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 832.46             บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 832.46              เสนอราคารายเดียว PO6208-00014
ลว. 9 ส.ค. 62

36 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ านวน 5 รายการ 95,100.00        95,100.00        เฉพาะเจาะจง 1.สมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 95,100.00        ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 95,100.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00015
2.อ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 107,600.00      ลว. 9 ส.ค. 62
3.พฤกษา-ดอยค า โดยนายภาณุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 99,500.00        

37 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 12 รายการ 360,500.00      360,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายดวงแก้ว ปินค า 360,500.00      นางดวงแก้ว ปินค า 360,500.00       เสนอราคาต  าสุด PO6208-00016
2.นายสายัณ กาใว 387,000.00      ลว. 9 ส.ค. 62
3.นางสุจินดา ทานัน 413,500.00      

38 ซ้ือเบาะรองนั ง 1,935.00          1,935.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,935.00          บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,935.00           เสนอราคาต  าสุด PO6208-00017
2.บริษัท โรบินสัน จ ากัด 2,925.00          ลว. 9 ส.ค. 62
3.บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ งมอลล์ จ ากัด 2,085.00          

39 ซ้ือวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จ านวน 11 รายการ 11,904.00        11,904.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 11,904.00        บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 11,904.00         เสนอราคารายเดียว PO6208-00018
ลว. 9 ส.ค. 62

40 จ้างซ่อมแอร์ รถยนต์หมายเชขทะเบียน 83-1806 เชียงใหม่ 9,544.40          9,544.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด 9,544.40          บริษัท ธารา จ ากัด 9,544.40           เสนอราคารายเดียว PO6208-00019
ลว. 13 ส.ค. 62

41 ซ้ือแบตเตอรี  รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3345 เชียงใหม่ 2,900.00          2,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 2,900.00          บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 2,900.00           เสนอราคารายเดียว PO6208-00020
ลว. 15 ส.ค. 62

42 จ้างเปลี ยนน้ ามันเบรคและน้ ามันเฟืองท้าย 5,992.00          5,992.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 5,992.00          บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 5,992.00           เสนอราคารายเดียว PO6208-00021
ลว. 15 ส.ค. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

43 จ้างท าป้ายองค์ความรู้ จ านวน 4 ป้าย 11,200.00        11,200.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 11,200.00        ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 11,200.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00022
2.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 13,400.00        ลว. 15 ส.ค. 62
3.ร้านไลท์ปร้ินต้ิง แอนด์ดีไซน์ 14,000.00        

44 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารนิทรรศการ 2 17,700.00        17,700.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายธวัฒชัย ปุยบัณฑิต 15,793.64        นายธวัฒชัย ปุยบัณฑิต 15,793.64         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00023
2.นายพีระเดช ชาญเดช 16,695.36        ลว. 15 ส.ค. 62
3.นายธีระพงษ์ สัมมาทรัพย์ 17,470.37        

45 จ้างซ่อม รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ 4,815.00          4,815.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 4,815.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 4,815.00           เสนอราคารายเดียว PO6208-00024
ลว. 19 ส.ค. 62

46 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื องปรับอากาศ AR24 (จุดเช่ารถจักรยาน) 3,477.50          3,477.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 3,477.50          บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 3,477.50           เสนอราคารายเดียว PO6208-00025
ลว. 19 ส.ค. 62

47 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 40 รายการ 253,736.00      253,736.00      เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนายสุรชัย คงพนา 253,736.00      สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนายสุรชัย คงพนา 253,736.00       เสนอราคาต  าสุด PO6208-00026
2.แม่ปิงการ์เด้นท์ โดยนางนิภา เรือนแก้ว 310,040.00      ลว. 20 ส.ค. 62
3.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 316,040.00      

48 ซ้ือธงชาติประจ าประเทศ จ านวน 13 รายการ 11,510.00        11,510.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลาย จ ากัด 11,510.00        บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลาย จ ากัด 11,510.00         เสนอราคาต  าสุด PO6208-00027
2.ร้านสมศักด์ิ 12,840.00        ลว. 22 ส.ค. 62
3.นางสาวนาตาชา กายี 13,420.00        

49 ซ้ือหนังสือ จ านวน 50 รายการ 21,859.45        21,859.45        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 21,234.70        บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 17,609.45         พิจารณาแต่ละรายการ PO6208-00028
2.บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จ ากัด 14,067.50        (จ านวน 38 รายการ) ที เสนอราคาต  าสุด ลว. 23 ส.ค. 62
3.บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั น จ ากัด (มหาชน) 3,429.50          

บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จ ากัด 4,250.00           PO6208-00029
(จ านวน 12 รายการ) ลว. 23 ส.ค. 62

50 ซ้ือยางนอก รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ 5,400.00          5,400.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ 5,400.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ 5,400.00           เสนอราคารายเดียว PO6208-00030
ลว. 27 ส.ค. 62

51 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 24,000.00        24,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก 214.00             ร้านพลอยก๊อปป้ี 214.00              เสนอราคารายเดียว PO6208-00031
โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก ลว. 28 ส.ค. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

52 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จ านวน 15 รายการ 13,140.00        13,140.00        เฉพาะเจาะจง 1.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4,200.00          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4,200.00           พิจารณาแต่ละรายการ บย.194
2.ร้านศรีมงคลสังฆภัณฑ์ โดยนายวินัย จินโนวาส 500.00             (จ านวน 1 รายการ) ที เสนอราคาต  าสุด
3.นางมิลญา ศิริปราชญ์ 8,200.00          
4.นางสาวนริศรา ประดาอินทร์ 10,400.00        ร้านศรีมงคลสังฆภัณฑ์ โดยนายวินัย จินโนวาส 500.00              บย.194
5.นายณฐโชค ค าพยอม 9,760.00          (จ านวน 1 รายการ)
6.นายพิทักษ์ จันทร์สาม 240.00             

นางมิลญา ศิริปราชญ์ 8,200.00           บย.194
(จ านวน 12 รายการ)

นายพิท้กษ์ จันทร์สาม 240.00              บย.194
(จ านวน 1 รายการ)

53 ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งสวน จ านวน 3 รายการ 14,600.00        14,600.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายนิพันธ์ มหาวัล 14,600.00        นายนิพันธ์ มหาวัล 14,600.00         เสนอราคาต  าสุด บย.197
2.นายสมหวัง ศรีบ าเพ็ญ 16,200.00        
3.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเษฎา เจริญสุข 17,700.00        

54 จ้างจัดหาพร้อมจ้างเหมาบริการรถโดยสาร (สี ล้อแดง) พร้อมคนขับ 31,000.00        31,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายณัฐจักร์ ตาดี 31,000.00        นายณัฐจักร์ ตาดี 31,000.00         เสนอราคาต  าสุด บย.202
และน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 62 รอบ 2.นางสาวลักขณา สังข์งาม 34,100.00        

3.นางศรัญญา พงษ์สมบูรณ์ 37,200.00        

55 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 2,750.00          2,750.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจิตราพาณิชย์ 2,750.00          ร้านจิตราพาณิชย์ 2,750.00           เสนอราคาต  าสุด บย.205
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบี มีโชค ก่อสร้าง 3,600.00          
3.ร้านตนานุวัฒน์ 3,570.00          

56 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 24 รายการ 9,472.50          9,472.50          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 9,472.50          บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 9,472.50           เสนอราคาต  าสุด บย.207
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้าง 17,307.25        
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบี มีโชคก่อสร้าง 17,398.20        

57 ซ้ือเครื องดื มชงร้อน จ านวน 6 รายการ 2,379.62          2,379.62          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 2,379.62          บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 2,379.62           เสนอราคารายเดียว บย.44

58 จ้างผลิตแก้วพลาสติก 32,000.00        32,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 32,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 32,000.00         เสนอราคารายเดียว บย.44

59 รับจ้างท างาน ซ่อมแซมสิ งปลูกสร้างกลุ่มอาคารส่วนจัดแสดง 250,968.50      251,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไชน์ กรุ๊ป จ ากัด 250,968.50      บริษัท ไบญ่า ดีไชน์ กรุ๊ป จ ากัด 250,968.50       ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้างก่อสร้าง
องค์ความรู้และนิทรรศการ งานซ่อมแซมอาคารแมลงมีชีวิต 2.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 259,945.80      และเสนอราคาต  าสุด เลขที  21/2562

3.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 254,232.00      ลว. 7 ส.ค. 62

60 พัฒนาพ้ืนที  Kid's Zone 5,000,000.00   3,771,000.00   e-bidding 1.บริษัท ฟ้าเพชรภู จ ากัด 3,448,056.67   บริษัท ฟ้าเพชรภู จ ากัด 3,448,056.67    ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้างก่อสร้าง
2.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ ากัด 3,500,000.00   และเสนอราคาต  าสุด เลขที  22/2562
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ค าวิศวกรรม 3,700,000.00   ลว. 21 ส.ค. 62
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   6   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

61 ปรับปรุงเพื อยกระดับมาตราฐานราชพฤกษ์เพลซ 3,667,938.22   3,361,000.00   e-bidding 1.บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ ากัด 3,033,500.00   บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ ากัด 3,033,500.00    ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้างก่อสร้าง
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ค าวิศวกรรม 3,175,000.00   และเสนอราคาต  าสุด เลขที  23/2562
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วินวันเคหะภัณฑ์ 3,189,790.00   ลว. 21 ส.ค. 62
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธาดานครเอ็นจิเนียริ ง 3,070,000.00   
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคชั น 3,177,000.00   
6.บริษัท ฟ้าเพชรภู จ ากัด 3,071,653.86   
7.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย 3,190,000.00   
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