
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ 42,500.00 42,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด 
42,500 บ./ หจก.เชียงใหม่สินเสรี
 6,000 บ./ ร้านตนานุวัฒน์ 
64,000 บ.

บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด / 
42,500 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00031 ลว. 8 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 1 รายการ 18,400.00 18,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหม่สินเสรี 18,400 บ. /
 บ.เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด
 19,600 บ. / ร้านตนานุวัฒน์ 
20,000 บ.

หจก.เชียงใหม่สินเสรี / 18,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00030 ลว. 8 ม.ค. 62

3 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,354.00 2,354.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด / 2,354 บ.

บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด / 2,354 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00029 ลว. 8 ม.ค. 62

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเลเซอร์ จ านวน 1 รายการ 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดิ แอดวานซ์ โซลูช่ัน 13,000 บ/
 บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด 34,882 บ

บ.ดิ แอดวานซ์ โซลูช่ัน / 13,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00032 ลว. 8 ม.ค. 62

5 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กษ 3560 ชม. 1 คัน 9,683.50 9,683.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชุนศิลป์/9,683.50 หจก.ชุนศิลป์/9,683.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00009 ลว 7 ม.ค. 62 
6 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ 786 ชม. 1 คัน 15,998.00 15,998.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด/15,998 บริษัท ธารา จ ากัด/15,998 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00010 ลว 7 ม.ค. 62 
7 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กษ 3561 ชม. 1 คัน 6,435.00 6,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด/6,435 บริษัท ธารา จ ากัด/6,435 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00011 ลว 7 ม.ค. 62 
8 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7130 ชม. 1 คัน 4,849.03 4,849.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด/4,819.03 บริษัท โตโยต้า จ ากัด/4,819.03 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00012 ลว 7 ม.ค. 62 
9 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บท 2244 พะเยา 1 คัน 22,300.00 22,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส/22,300 อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส/22,300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00013 ลว 7 ม.ค. 62 

10 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กย 6171 ชม. 1 คัน 16,520.00 16,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส/16,520 อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส/16,520 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00014 ลว 7 ม.ค. 62 
11 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ขน 8622 ชม. 1 คัน 3,197.05 3,197.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด/3,197.05 บริษัท โตโยต้า จ ากัด/3,197.05 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00015 ลว 7 ม.ค. 62 
12 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กย 6170 ชม. 1 คัน 37,490.00 37,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส/37,490 อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส/37,490 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00016 ลว 7 ม.ค. 62 
13 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ผน 5092 ชม. 1 คัน 8,830.00 8,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส/8,830 อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส/8,830 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00017 ลว 7 ม.ค. 62 
14 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7132 ชม. 1 คัน 7,918.32 7,918.32 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด/7,918.32 บริษัท โตโยต้า จ ากัด/7,918.32 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00018 ลว 7 ม.ค. 62 

15
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 41,824.00 41,824.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิวเวิลด์อะโกร 42,800 บ./บ.

แกลสซ่ีแลนด์ 41,824 บ.
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 41,824 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00022 ลว. 7 ม.ค. 62

16
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 53,358.00 53,358.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิวเวิลด์อะโกร 60,050 บ./บ.

แกลสซ่ีแลนด์ 53,358 บ.
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 53,358 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00027 ลว. 7 ม.ค. 62

17
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,556.00 13,556.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิวเวิลด์อะโกร 14,600 บ./บ.

แกลสซ่ีแลนด์ 13,556 บ.
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 13,556 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00024 ลว. 7 ม.ค. 62

18
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,680.00 7,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 8,160 

บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,680 
บ.

หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,680 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00023 ลว. 7 ม.ค. 62

19
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 11,790.00 11,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิวเวิลด์อะโกร 11,790 บ./บ.

แกลสซ่ีแลนด์ 12,550 บ./หจก.จ.
เจริญการเกษตร 7,400 บ.

หจก.นิวเวิลด์อะโกร 11,790 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00025 ลว. 7 ม.ค. 62

20
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,920.00 10,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้ง 11,400 บ./บ.

แกลสซ่ีแลนด์ 10,920 บ.
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 10,920 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00021 ลว. 7 ม.ค. 62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 มกรำคม 25612



21

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 78,420.00 78,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิวเวิลด์อะโกร 80,250 บ./บ.
แกลสซ่ีแลนด์ 78,420 บ./หจก.จ.
เจริญการเกษตร 82,500 บ.

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 78,420 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00026 ลว. 7 ม.ค. 62



22
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/24,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/24,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00123 ลว.9  ม.ค. 62

23
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/7,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00124 ลว.9  ม.ค. 62

24
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/7,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00093 ลว.8  ม.ค. 62

25
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 22,980.00 22,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/22980

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/22980 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00067 ลว.8  ม.ค. 62

26
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/7,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00063 ลว.8  ม.ค. 62

27
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/50,000.00

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00070 ลว.8  ม.ค. 62

28
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/4,500

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/4,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00058 ลว.8  ม.ค. 62

29
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 22,980.00 22,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/22,980

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/22,980 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00054 ลว.8  ม.ค. 62

30
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 15,090.00 15,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/15,090.00

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/15,090 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00053 ลว.8  ม.ค. 62

31
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 5,840.00 5,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ โดยนายวัช
รพงษ์ วาณิชย์วิริยะกุล/5,840

ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ โดยนายวัช
รพงษ์ วาณิชย์วิริยะกุล/5,840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00095 ลว.8  ม.ค. 62

32
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยนางสาว
ศศนันธกานต์ ชัยวรรณา/60,000

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยนางสาว
ศศนันธกานต์ ชัยวรรณา/60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00061  ลว.8  ม.ค. 62

33
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยนางสาว
ศศนันธกานต์ ชัยวรรณา/14,000

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยนางสาว
ศศนันธกานต์ ชัยวรรณา/14,0000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00060  ลว.8  ม.ค. 62

34
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยนางสาว
ศศนันธกานต์ ชัยวรรณา/6,000

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยนางสาว
ศศนันธกานต์ ชัยวรรณา/6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00050  ลว.8  ม.ค. 62

35
จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 11,645.00 11,645.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทองเคมีเกษตร โดยนางสาว
ฮานีฟา แสงทองอร่าม/11,645

ร้านแสงทองเคมีเกษตร โดยนางสาว
ฮานีฟา แสงทองอร่าม/11,645 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00041 ลว.8  ม.ค. 62

36 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 17,100.00 17,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ ปราณีการเกษตร/17100 หจก.ธ ปราณีการเกษตร/17101 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00122 ลว.9 ม.ค. 62
37 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 5 รายการ 116,400.00 116,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน/116400หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน/116401 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-001119 ลว.24 ธค. 61
38 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 3 รายการ 22,900.00 22,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฮอทิโกร/22900 บจก.ฮอทิโกร/22900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00081 ลว 8 ม.ค. 62
39 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 26,880.00 26,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคมีกิจเกษตร/26,880 บจก.เคมีกิจเกษตร/26,880 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00081 ลว 8 ม.ค. 62
40 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 9,060.00 9,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า/9,060 บจก.ข่านต้า/9,060 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00038 ลว 8 ม.ค. 62



41 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคมีกิจเกษตร/16,000 บจก.เคมีกิจเกษตร/16,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00039 ลว 8 ม.ค. 62
42 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 5,200.00 5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจริญการเกษตร/5200 หจก.เจ.เจริญการเกษตร/5200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00042 ลว 8 ม.ค. 62
43 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 9,750.00 9,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/9,750 บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/9,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00094 ลว 8 ม.ค. 62
44 จัดซ้ือสารเคมี 3 รายการ 7,220.00 7,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,850 / 

บ.ข่านต้า 4,000/ บ.เคมีกิจเกษตร
 7,220

บ.เคมีกิจเกษตร /7,220 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00051 ลว 8 ม.ค. 62



45 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 19,500.00 19,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 40,000/
หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 19,500

หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ /19,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00079 ลว 8 ม.ค. 62

46 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 40,000/
หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 19,500

หจก.จ.เจริญการเกษตร/ 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00080 ลว 8 ม.ค. 62

47 จัดซ้ือวัสดุประปา 6 รายการ 19,580.00 19,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
19,850/หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 
1,589.60 / หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 7,900

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ / 19,850 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00086 ลว 8 ม.ค. 62

48 จัดซ้ือวัสดุประปา 3 รายการ 1,589.60 1,589.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
19,850/หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 
1,589.60 / หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 7,900

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ / 1,589.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00089 ลว 8 ม.ค. 62

49 จัดซ้ือวัสดุประปา 2 รายการ 7,900.00 7,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
19,850/หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 
1,589.60 / หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 7,900

หจก.จ.เจริญการเกษตร / 7,900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00091 ลว 8 ม.ค. 62

50 จัดซ้ือวัสดุประปา 6 รายการ 27,400.00 27,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
27,400/หจก.จ.เจริญการเกษตร 
4,735

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 27,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00103 ลว 9 ม.ค. 62

51 จัดซ้ือวัสดุประปา 2 รายการ 4,735.00 4,735.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
27,400/หจก.จ.เจริญการเกษตร 
4,735

หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,735 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00106 ลว 9 ม.ค. 62

52 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 69,000.00 69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
3,000/บ.นาโนบราส 69,000

บ.นาโนบราส 69,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00110 ลว 9 ม.ค. 62

53 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
3,000/บ.นาโนบราส 69,000

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00111 ลว 9 ม.ค. 62

54 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 25,980.00 25,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 25,980 /
 หจก.จ.เจริญการเกษตร 18,620

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 25,980 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00112 ลว 9 ม.ค. 62

55 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 3 รายการ 18,620.00 18,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 25,980 /
 หจก.จ.เจริญการเกษตร 18,620

หจก.จ.เจริญการเกษตร 18,620 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00113 ลว 9 ม.ค. 62

56 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 12,420.00 12,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
80,250/หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 
12,420

หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 12,420 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00114 ลว 9 ม.ค. 62

57 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 80,250.00 80,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
80,250/หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 
12,420

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 80,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00115 ลว 9 ม.ค. 62

58 จัดซ้ือวัสดุประปา 4 รายการ 35,200.00 35,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
35,200/หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 
2,989.54 / หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 7,520

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 35,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00116 ลว 9 ม.ค. 62

59 จัดซ้ือวัสดุประปา 3 รายการ 2,989.54 2,989.54 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
35,200/หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 
2,989.54 / หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 7,520

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 2,989.54 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00117 ลว 9 ม.ค. 62



60 จัดซ้ือวัสดุประปา 2 รายการ 7,520.00 7,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
35,200/หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 
2,989.54 / หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 7,520

หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,520 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00118 ลว 9 ม.ค. 62

61 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ผย 7801 จ านวน 1 คัน 29,111.49 29,111.49 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด/29,111.49 บริษัท โตโยต้า จ ากัด/29,111.49 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00120 ลว 9 ม.ค. 62
62 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน จฉก 619 ชม จ านวน 

1 คัน
7,340.00 7,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้นพยอมออโต้ไบค์ /7,340 ร้านต้นพยอมออโต้ไบค์ /7,340 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00121 ลว 9 ม.ค. 62

63 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 5 รายการ 38,240.00 38,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า / 28,240 บ. ฮาเลลูยาการค้า / 28,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00226 ลว. 17 ม.ค. 62

64 จัดซ้ือวัสดุเกษตร  2  รายการ 29,890.00 29,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 29,890 บ.
 / ร้านพ่อหลวงบุญยืน 32,700 บ.
 / ไชยปราการอาหารสัตว์ 35,640
 บ.

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 29,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ po6201-00221 ลว. 17 ม.ค. 62

65 จัดซ้ือวัสดุเกษตร  2  รายการ 67,340.00 67,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 67,340 บ.
 / ร้านพ่อหลวงบุญยืน 74,550 บ.
 / ไชยปราการอาหารสัตว์ 81,760
 บ.

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 67,340 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00222  ลว. 17 ม.ค. 62

66 จัดซ้ือวัสดุเกษตร  3 รายการ 74,998.00 74,998.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 74,998 บ.
 / ร้านพ่อหลวงบุญยืน 96,956 บ.
 / ไชยปราการอาหารสัตว์ 
114,893 บ.

ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 74,998 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00224 ลว. 17 ม.ค. 62

67 จัดซ้ือวัสดุเกษตร  จ านวน  29  รายการ 65,900.00 65,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เกษตรย่ังยืน โดย น.ส.สุภาภรณ์ ขัน
แก้ว / 65,900 บ.

เกษตรย่ังยืน โดย น.ส.สุภาภรณ์ ขัน
แก้ว / 65,900 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00231 ลว. 17 ม.ค. 62

68 จัดซ้ือวัสดุเกษตร  จ านวน  6  รายการ 59,840.00 59,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า / 59,840 บ. ฮาเลลูยาการค้า / 59,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00225 ลว. 17 ม.ค. 62

69 จ้างเหมาบริการรถ 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 PO6201-00130 ลว. 7 ม.ค. 62

70 จ้างเหมาบริการรถ 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 PO6201-00129 ลว. 7 ม.ค. 62

71 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00128 ลว. 7 ม.ค. 62
72 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00127 ลว. 4 ม.ค. 62
73 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00134 ลว. 9 ม.ค. 62
74 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00133 ลว. 7 ม.ค. 62
75 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00132 ลว. 9 ม.ค. 62
76 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00139 ลว. 8 ม.ค. 62
77 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00137 ลว. 7 ม.ค. 62
78 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00138 ลว. 7 ม.ค. 62
79 จ้างเหมาบริการรถตู้  จ านวน 3 คัน 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,400 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00140 ลว. 7 ม.ค. 62
80 จ้างเหมาบริการรถตู้  จ านวน 4 คัน 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 36,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 36,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00142 ลว. 7 ม.ค. 62
81 จ้างซ่อมครุภัณฑ์  1 รายการ 9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด / 9,500 บ.บ. ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด / 9,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00145 ลว. 10 ม.ค. 62

82 จ้างเหมาบริการรถ 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 PO6201-00161 ลว. 9 ม.ค. 62

83 จ้างเหมาบริการรถ 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 PO6201-00160 ลว. 9 ม.ค. 62

84 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00156 ลว. 7 ม.ค. 62
85 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00155 ลว. 9 ม.ค. 62
86 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 1,800 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00154 ลว. 9 ม.ค. 62
87 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 1,800 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00153 ลว. 9 ม.ค. 62



88 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00162 ลว. 8 ม.ค. 62
89 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00164 ลว. 8 ม.ค. 62
90 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00163 ลว. 9 ม.ค. 62
91 จ้างเหมาบริการรถตู้  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00158 ลว. 8 ม.ค. 62
92 จ้างเหมาบริการรถตู้  จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,200 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00159 ลว. 9 ม.ค. 62
93 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00173 ลว. 9 ม.ค. 62
94 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00165 ลว. 9 ม.ค.62
95 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00166 ลว. 9 ม.ค. 62
96 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00169 ลว. 9 ม.ค. 62
97 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00172 ลว. 9 ม.ค. 62
98 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กษ 3561 ชม จ านวน 1 คัน 24,028.00 24,028.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด /24,028 บริษัท ธารา จ ากัด /24,028 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-000278 ลว 22 ม.ค. 62
99 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ผย 7801 ชม. 1 คัน 5,849.90 5,849.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด/5,849.90 บริษัท โตโยต้า จ ากัด/5,849.90 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00036 ลว 8 ม.ค. 62 

100 จัดซ้ือวัสดุเกษตร  จ านวน  1 รายการ 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเป๊ะพอ ย่ิงคุณจัตุรัส/25000 นายเป๊ะพอ ย่ิงคุณจัตุรัส/25000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00276 ลว 21 ม.ค. 62

101
จัดซ้ือวัสดุเกษตร  จ านวน  1 รายการ 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุชมผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าแม่
ต่ืน/25000

วิสาหกิจชุชมผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าแม่
ต่ืน/25001

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00274  ลว 21 ม.ค. 62

102
จัดซ้ือวัสดุเกษตร  จ านวน  1 รายการ

9,000.00 9,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบล

แม่นาจร/9000
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบล
แม่นาจร/9000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00275  ลว 21 ม.ค. 62

103 จัดซ้ือวัสดุเกษตร  จ านวน  1 รายการ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวโป๊ะดา วันเจริญ/9000 นางสาวโป๊ะดา วันเจริญ/9001 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00272 ลว 21 ม.ค. 62
104 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 39,000.00 390,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ/39,000 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ/39,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00271 ลว 21 ม.ค. 62 
105 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,700.00 9,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ/9,700 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ/9,700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00268 ลว 21 ม.ค. 62 

106 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 4 รายการ 59,000.00 59,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/59,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/59,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00270 ลว 21 ม.ค. 62 

107 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 3 รายการ 27,475.00 27,475.00
วิธีเฉพาะเจาะจง อาทเคมีเกษตรยนต์ โดยนายวัช

รพงษ์ วาณิชย์วิริยะกุล/27475
อาทเคมีเกษตรยนต์ โดยนายวัช
รพงษ์ วาณิชย์วิริยะกุล/27475

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00269 ลว 21 ม.ค. 62

108 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,996.00 199,996.00

วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/19,996

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/19,996

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00096 ลว 8 ม.ค. 62

109 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 4 รายการ 60,000.00 60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/60,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/60,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00098  ลว 8 ม.ค. 62

110 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 17,000.00 17,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบล

แม่นาจร/17,000
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบล
แม่นาจร/17,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00273  ลว 21 ม.ค. 62

111 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน  จ านวน 1 รายการ 5,243.00 5,243.00
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 

จ ากัด / 5,243 บ.
บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด / 5,243 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00235 ลว. 18 ม.ค. 62

112 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด / 3,500 บ.บ.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด / 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00234 ลว. 18 ม.ค. 62
113 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00168  ลว. 8 ม.ค. 62
114 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 8,700 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00167 ลว. 8 ม.ค. 62
115 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00170 ลว. 8 ม.ค. 62
116 วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของดอกลิงลาวแห้ง 17,430.30 17,430.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)/17,430.30บ.บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)/17,430.30บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00177 ลว. 11/1/62
117 จ้างเหมาบริการเช็คและสอบเทียบตู้ปลอดเช้ือ 2 รายการ 13,910.00 13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.แลบคอนเนคช่ัน/13,910 บ. บจ.แลบคอนเนคช่ัน/13,910 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00175 ลว. 11/1/62
118 จ้างท าสมุดบันทึกปฏิทิน ขนาดเอ 5 จ านวน 1,000 เล่ม 62,894.60 62,894.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย/62,894.60 บ.บจ. ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย/62,894.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00174 ลว. 11/1/62
119 จ้างพิมพ์คู่มือการพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรพ้ืนท่ีสูง 31,600.00 31,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่พร้ินต้ิง/31,600บ. บจ. ครองช่างพร้ินท์ต้ิง/32,000 บ. บจ. ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์เทช่ัน เอเจนซ่ี/40,000บ.บจ.เชียงใหม่พร้ินต้ิง/31,600บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00330 ลว. 23/1/62
120 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างพืช จ านวน 18 ตัวอย่าง 9,900.00 9,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/9,900 บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯมหาวิทยาลัยเชียงใหม่/9,900 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00328 ลว.23/1/62
121 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างพืช 17 ตัวอย่าง 9,350.00 9,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/9,350  บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/9,350  บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00329 ลว.23/1/62
122 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จ านวน 28 ตัวอย่าง 34,160.00 34,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/34,160  บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/34,160  บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00327 ลว. 23/1/62



123 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 10 ตัวอย่าง 19,900.00 19,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/19,900 บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ 19,900  บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00325 ลว. 23/1/62
124 ซ้ือสารเคมี จ านวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,850 

บ./บ.ข่านต้า 4,000 บ./บ.เคมีกิจ
เกษตร 7,220

บ.ข่านต้า 4,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00042 ลว. 8/1/62

125 ซ้ือสารเคมี จ านวน 3 รายการ 4,850.00 4,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,850 
บ./บ.ข่านต้า 4,000 บ./บ.เคมีกิจ
เกษตร 7,220

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00048 ลว. 8/1/62

126 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 27,600.00 27,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นาโนบราส 27,600 บ., หจก.นิว
 เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 38,300 บ.
,หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 8,500 บ.

บ.นาโนบราส 27,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00057 ลว. 8/1/62

127 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 38,300.00 38,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นาโนบราส 27,600 บ., หจก.นิว
 เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 38,300 บ.
,หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 8,500 บ.

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 38,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00064 ลว. 8/1/62

128 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นาโนบราส 27,600 บ., หจก.นิว
 เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 38,300 บ.
,หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 8,500 บ.

หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 8,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00066 ลว. 8/1/62

129 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นาโนบราส 34,000 บ.,หจก.ธ.
ปราณีการเกษตร 23,694 บ.,บ.
แกลสซ่ีแลนด์ 29,175 บ.

บ.นาโนบราส 34,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00069 ลว. 8/1/62

130 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 23,694.00 23,694.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นาโนบราส 34,000 บ.,หจก.ธ.
ปราณีการเกษตร 23,694 บ.,บ.
แกลสซ่ีแลนด์ 29,175 บ.

หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 23,694 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00071 ลว. 8/1/62

131 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 29,175.00 29,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นาโนบราส 34,000 บ.,หจก.ธ.
ปราณีการเกษตร 23,694 บ.,บ.
แกลสซ่ีแลนด์ 29,175 บ.

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 29,175 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00072 ลว. 8/1/62

132 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 20,790.00 20,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 20,790 
บ., หจก.จ.เจริญการเกษตร 
25,830 บ.

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 20,790 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00074 ลว. 8/1/62

133 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 25,830.00 25,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 20,790 
บ., หจก.จ.เจริญการเกษตร 
25,830 บ.

หจก.จ.เจริญการเกษตร 25,830 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00075 ลว. 8/1/62

134 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
18,000 บ.,หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์
 17,000 บ.

หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 17,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00076 ลว. 8/1/62

135 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 
18,000 บ.,หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์
 17,000 บ.

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00078 ลว. 8/1/62

136 ซ้ือสารเคมี จ านวน 1 รายการ 4,475.00 4,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,475 
บ/บ.เคมีกิจเกษตร 27,393 บ./บ.
ข่านต้า 7,060 บ.

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,475 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00097 ลว. 8/1/62

137 ซ้ือสารเคมี จ านวน 10 รายการ 27,393.00 27,393.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,475 
บ/บ.เคมีกิจเกษตร 27,393 บ./บ.
ข่านต้า 7,060 บ.

บ.เคมีกิจเกษตร 27,393 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00100 ลว. 8/1/62



138

ซ้ือสารเคมี จ านวน 4 รายการ 7,060.00 7,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,475 
บ/บ.เคมีกิจเกษตร 27,393 บ./บ.
ข่านต้า 7,060 บ.

บ.ข่านต้า 7,060 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00102 ลว. 8/1/62

139 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,980.00 22,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกะปี ย่ิงคุณจัตุรัส/22,980 นายกะปี ย่ิงคุณจัตุรัส/22,980 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00380  ลว. 24/1/2562

140
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,750.00 9,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยการค้า โดยนายเนรมิต สุริย

บุปผา/9,750
ฮาเลลูยการค้า โดยนายเนรมิต สุริย
บุปผา/9,750

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00384  ลว. 24/1/2563

141

ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,090.00 15,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/15,090

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/15,090

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00382  ลว 24/01/2562

142 ซ้ือวัสดุการเกษตร  จ านวน 1 รายการ 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบล
แม่นาจร/10,500

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบล
แม่นาจร/10,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00378 ลว 24/01/2562

143 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 38,070.00 38,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบล
แม่นาจร/38,070

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบล
แม่นาจร/38,070.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00368 ลว 24/01/2562

144 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,090.00 15,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์ ม.13/15,090

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์ ม.13/15,090 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00362 ลว 24/01/2562

145 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์ ม.13/30,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์ ม.13/30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00364 ลว 24/01/2562

146 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์ ม.13/18,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์ ม.13/18,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00366 ลว 24/01/2562

147 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์ ม.13/3,500

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์ ม.13/3,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00369 ลว 24/01/2562

148 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,880.00 10,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคมีกิจเกษตร/10,880 บจก.เคมีกิจเกษตร/10,880 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00099 ลว 24/01/2562
149 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,200.00 5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,200 หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00101 ลว 8/01/2562

150 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 5,920.00 5,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย
 จ ากัด/5,920

บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย
 จ ากัด/5,921 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00196 ลว 16/01/2562

151 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 9,411.00 9,411.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช/9,411 หจก.ศิริวงศ์พานิช/9,411 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00194 ลว 16/01/2562

152 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 41,575.50 41,575.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช/
41,575.50

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช/
41,575.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00194 ลว16/01/2562

153 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 6,170.00 6,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช/6,170 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช/6,170 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00371  ลว 24/01/2562
154 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 2,105.00 2,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช/9,411 หจก.ศิริวงศ์พานิช/9,411 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00170 ลว 14/01/2562
155 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 4,750.00 4,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้ง /4,750 หจก.ฮกเชียงล้ง/4750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00104 ลว 08/01/2562
156 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฮอทิโกร/32,100 บจก.ฮอทิโกร/32,100 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00088 ลว 08/01/2562
157 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 12,746.00 12,746.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์/12,746 บจก.แกลสซ่ีแลนด์/12,746 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00090 ลว 08/01/2562
158 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,900.00 7,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ เจริญการเกษตร/7,900 หจก.จ เจริญการเกษตร/7,900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00092 ลว 08/01/2562
159 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,200.00 8,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า/8,200 บจก.ข่านต้า/8,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00083 ลว 08/01/2562
160 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,590.00 22,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์/22,590 บจก.แกลสซ่ีแลนด์/22,590 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00082 ลว 08/01/2562
161 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 30,180.00 30,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฮอทิโกร/5,500 บจก.ฮอทิโกร/5,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00084 ลว 08/01/2561
162 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 12,630.00 12,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร/12,630 หจก.จ.เจริญการเกษตร/12,630 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00109 ลว 08/01/2562
163 วัสดุการเกษตร จ านวน 11 รายการ 25,267.20 25,267.20 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ ปราณีการเกษตร/25,267.20หจก.ธ ปราณีการเกษตร/25,267.20 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00107 ลว 08/01/2562
164 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,926.00 7,926.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์/7,926.00 บจก.แกลสซ่ีแลนด์/7,926.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00108 ลว 08/01/2562
165 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,580.00 8,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/8,580 บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร/8,580 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-000105  ลว 08/01/2562

166 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านผาแดง ต าบลก๊ี
ดช้าง/5000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านผาแดง ต าบลก๊ี
ดช้าง/5000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00342 ลว 22 ม.ค. 62



167 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 98,700.00 98,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สมาร์ท สมาร์ท 105,300 บ./
 บ.เทพรัตน์โอเอ จ ากัด 111,870 
บ./ บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 98,700 บ.

บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 98,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00363 ลว. 24 ม.ค. 62

168 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 39,200.00 39,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พอช.คอม 39,200 บ./ บ.ดิ
แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด  35,900
 บ./ หจก.เจที คอมพิวเตอร์  
39,900 บ.

หจก.พอช.คอม 39,200 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00361  ลว. 24 ม.ค. 62

169 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 37,000.00 37,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. พอช.คอม 37,900 บ./ บ.ดิ 
แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด 37,500 
บ. / บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 37,000
 บ.

บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 37,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00365  ลว. 24 ม.ค. 62

170 จัดซ้ือครุภัณส านักงาน  1 รายการ 4,840.00 4,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 4,580 บ./ บ.
เทพรัตน์ โอเอ จ ากัด 4,598 บ./ 
หจก. สมาร์ท สมาร์ท 6,380 บ.

บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 4,580 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00360  ลว. 24 ม.ค. 62

171 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 38,000.00 38,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. พอช คอม  39,900 บ./ บ.ดิ
 แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด  
39,500/ บ.ชิชางคอมพิวเตอร์  
38,000 บ.

บ.ชิชางคอมพิวเตอร์  38,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00367  ลว. 24 ม.ค. 62

172 จัดซ้ือข้ีวัวแห้ง จ านวน 1 รายการ 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงแม่สอง จ ากัด 20,000 บ.

สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงแม่สอง จ ากัด 20,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00428  ลว. 24 ม.ค. 62

173 จัดซ้ือกล้าพันธ์ุไม้ผล จ านวน 5 รายการ 95,490.00 95,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงแม่สอง จ ากัด 95,490 บ.

สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงแม่สอง จ ากัด 95,490 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00435  ลว. 24 ม.ค. 62

174 จัดซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ านวน 1 รายการ 64,000.00 64,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงแม่สอง จ ากัด 64,000 บ.

สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงแม่สอง จ ากัด 64,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00436  ลว. 24 ม.ค. 62

175 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 1 รายการ 17,350.00 17,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงแม่สอง จ ากัด 17,350 บ.

สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงแม่สอง จ ากัด 17,350 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00437  ลว. 24 ม.ค. 62

176 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กษ 3561 ชม. 1 คัน 2,182.00 2,182.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธารา จ ากัด 2,182 บ. บ.ธารา จ ากัด 2,182 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00483  ลว. 25 ม.ค. 62

177 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.สอาดกรุ๊ป จ ากัด  7,650 บ./ 
บ.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด  
7,500 บ./ หจก. พอช.คอม  
7,900 บ.

บ.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จ ากัด  
7,500 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00450 ลว. 25 ม.ค. 62

178 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ก๊าซหุงต้ม จ ากัด 28,000 บ. / 
บ.แสซัพพลายส์ จ ากัด 30,659.88
 บ./ ร้านพัฒนาภัณฑ์  30,000 บ.

บ.ก๊าซหุงต้ม จ ากัด 28,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00452  ลว. 25 ม.ค. 62

179 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,040.00 2,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.สอาดกรุ๊ป จ ากัด 2,040 บ./ 
ร้านพัฒนาภัณฑ์  2,100 บ.

บ.สอาดกรุ๊ป จ ากัด 2,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00453 ลว. 25 ม.ค. 62

180 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์  7,000 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00295 ลว. 14 ม.ค. 62

181 จ้างเหมาบริการรถ 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 PO6201-00297 ลว. 17 ม.ค. 62



182 จ้างเหมาบริการรถ 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 PO6201-00296 ลว. 14 ม.ค. 62

183 จ้างเหมาบริการรถ 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 PO6201-00389 ลว. 22 ม.ค. 62

184 จ้างเหมาบริการรถ 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 PO6201-00388 ลว. 22 ม.ค. 62

185 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. อุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00299 ลว. 14 ม.ค. 62
186 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. อุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00300  ลว. 14 ม.ค. 62
187 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. อุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00301 ลว. 14 ม.ค. 62
188 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. อุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00302 ลว. 15 ม.ค. 62
189 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. อุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00303  ลว. 15 ม.ค. 62
190 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00307  ลว. 11 ม.ค. 62
191 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00308 ลว. 14 ม.ค. 62
192 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00306 ลว. 14 ม.ค. 62
193 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00304 ลว. 14 ม.ค. 62
194 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00394 ลว. 22 ม.ค. 62
195 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ /3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00392 ลว. 22 ม.ค. 62
196 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00323 ลว. 14 ม.ค. 62
197 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00324 ลว. 10 ม.ค. 62
198 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,000 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00326 ลว. 15 ม.ค. 62
199 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00311 ลว. 16 ม.ค. 62
200 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00310 ลว. 15 ม.ค. 62
201 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00309 ลว. 15 ม.ค. 62
202 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00312 ลว. 16 ม.ค. 62
203 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,200 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00313 ลว. 16 ม.ค. 62
204 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,200 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00314 ลว. 16 ม.ค. 62
205 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00315 ลว. 16 ม.ค. 62
206 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,200 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00316 ลว. 15 ม.ค. 62
207 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00317 ลว. 15 ม.ค. 62
208 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00318 ลว. 15 ม.ค. 62
209 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00319 ลว. 14 ม.ค. 62
210 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00320 ลว. 14 ม.ค. 62
211 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,000 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00322 ลว. 14 ม.ค. 62
212 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00395 ลว. 22 ม.ค. 62
213 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรา /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00397 ลว. 22 ม.ค. 62

214 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 27,190.00 27,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เคมีกิจเกษตร 27,620 บ./บ.ล่ิม
ศักดากุลเคมีเกษตร 27,440 บ.

บ.เคมีกิจเกษตร 7,550 บ./บ.ล่ิม
ศักดากุลเคมีเกษตร 19,640 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00213 ลว. 17 ม.ค. 62

215 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รายการ 4,464.00 4,464.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์  4,464 บ.
 /         ร้านเชียงฮง  4,752 บ.

บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์  4,464 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00131 ลว. 10 ม.ค. 62

216 จัดซ้ือวัสดุประปา  จ านวน 24 รายการ 47,033.00 47,033.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน จ.เจริญการเกษตร 47,033 บ.
 / ร้านแพรถนอมโลหะกิจ  53,500
 บ.

ร้าน จ.เจริญการเกษตร 47,033 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00157 ลว. 11 ม.ค. 62

217 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 รายการ 4,751.00 4,751.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 4,751 บ. /
        ร้านสหเฟอร์นิเจอร์  5,112 
บ.

บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 4,751 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00179 ลว. 11 ม.ค. 62



218 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 35,800.00 35,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน จ.เจริญการเกษตร 35,900 บ.
 / หจก.   ธ.ปราณีการเกษตร 
35,800 บ./ บ. ล้ิมศักดากุลเคมี
เกษตร 9,000 บ.

หจก.   ธ.ปราณีการเกษตร 35,800
 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00178  ลว. 11 ม.ค. 62

219 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 17,355.00 17,355.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านกฤษณาพานิช  13,195 บ. / 
ร้านศิริวงศ์พานิช  4,160 บ./ ร้าน
เชียงใหม่มานะพานิช  4,000 บ

ร้านกฤษณาพานิช 13,195 บ. / 
ร้านศิริวงศ์พานิช  4,160 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00186  ลว. 14 ม.ค. 62

220 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 40 รายการ 165,215.00 165,215.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 158,846
 บ./       บ.เคมีกิจเกษตร 
129,481.50 บ.

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 91,416 
บ./       บ.เคมีกิจเกษตร 73,799 
บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00149  ลว. 10 ม.ค. 62

221 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  1 รายการ 749.00 749.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสิทธิโชค  749 บ. ร้านสิทธิโชค  749 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00144 ลว. 10 ม.ค. 62

222 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  5  รายการ 89,859.00 89,859.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.วิสและบุตร  64,638.70 บ./ บ.
แกลสซ่ีแลนด์  90,879 บ./ ร้าน จ.
เจริญการเกษตร  87,400 บ./  
หจก. ฮกเชียงล้งพาณิชย์  9,475 บ.

บ.แกลสซ่ีแลนด์  80,384 บ./ หจก.
      ฮกเชียงล้งพาณิชย์  9,475 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00206  ลว. 17 ม.ค. 62

223 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  11  รายการ 11,666.00 11,666.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอกะอะโกร  11,666 บ. บ. เอกะอะโกร  11,666 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00197  ลว. 17 ม.ค. 62

224 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  3  รายการ 19,980.00 19,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. เคมีกิจเกษตร  19,980 บ./ บ. 
ล้ิมศักดากุล20,360 บ.

บ. เคมีกิจเกษตร  19,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00198  ลว. 17 ม.ค. 62

225 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  6  รายการ 9,200.00 9,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอกะอะโกร  9,200 บ. บ. เอกะอะโกร  9,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00201  ลว. 17 ม.ค. 62

226 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  4  รายการ 47,240.00 47,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  31,200
 บ./ มูลนิธิโครงการหลวง  16,040
 บ.

บ. ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  31,200
 บ./ มูลนิธิโครงการหลวง  16,040
 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00239  ลว. 18 ม.ค. 6

227 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  4  รายการ 14,590.00 14,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  
14,730 บ./ หจก. ธ.ปราณี
การเกษตร  940 บ./  ร้าน      จ.
เจริญการเกษตร  13,680 บ./  บ.
แกลสซ่ีแลนด์  13,680 บ.

หจก. ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  910 
บ./ร้าน จ.เจริญการเกษตร  
13,680 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00209  ลว. 17 ม.ค. 62

228 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  4  รายการ 47,240.00 47,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  31,200
 บ./ มูลนิธิโครงการหลวง  16,040
 บ.

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  31,200
 บ./ มูลนิธิโครงการหลวง  16,040
 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00236  ลว. 18 ม.ค. 62

229 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  4  รายการ 48,180.00 48,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  10,380
 บ./ บ.ฮอทิโกร  37,800 บ./ ร้าน
 จ.เจริญการเกษตร  1,700 บ.

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร  10,380
 บ./ บ.ฮอทิโกร  37,800 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00210  ลว. 17 ม.ค. 62

230 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  9  รายการ 106,600.00 106,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน จ.เจริญการเกษตร 20,600 
บ./ หจก.นิว เวิลด์ อะโกร 
129,300 บ./ ร้านบ้านสวนครูเก่ง
 60,000 บ.

ร้าน จ.เจริญการเกษตร 20,600 
บ./ หจก.นิว เวิลด์ อะโกร 26,000
 บ./ ร้านบ้านสวนครูเก่ง 60,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00004 ลว. 4 ม.ค. 62
 PO6201-00006 ลว. 4 ม.ค. 62

231 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  14  รายการ 4,449.00 4,449.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ศิริวงศ์พานิช  6,045 บ./ 
หจก. เชียงใหม่มานะพานิช  4,614
 บ.

หจก.ศิริวงศ์พานิช  2,215 บ./ 
หจก. เชียงใหม่มานะพานิช  2,234
 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00241  ลว. 18 ม.ค. 
62 PO6201-00242  ลว. 18 
ม.ค. 62

232 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  13  รายการ 5,641.00 5,641.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ศิริวงศ์พานิช 5,221 บ./ หจก.
เชียงใหม่มานะพานิช 5,544 บ.

หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,477 บ./ หจก.
เชียงใหม่มานะพานิช 4,164 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00233 ลว. 18 ม.ค. 
62  PO6201-00232 ลว. 18 
ม.ค. 62



233 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์          27  รายการ 89,450.00 89,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ศิริวงศ์พานิช 16,151 บ./ 
บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ 81,745 บ./ 
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 89,845
 บ.

หจก. ศิริวงศ์พานิช 3,995 บ./ บ.
ชิชางคอมพิวเตอร์ 73,625 บ./ 
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 11,830
 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00263  ลว. 18 ม.ค. 
62  PO6201-00266  ลว. 18 
ม.ค. 62  PO6201-00244  ลว.
 18 ม.ค. 62

234 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  35  รายการ 208,389.00 208,389.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 133,606 บ./ 
หจก. จ.เจริญการเกษตร 205,085
 บ./ หจก. ธ.ปราณีการเกษตร  
79,608 บ.

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 95,781 บ./ 
หจก.จ.เจริญการเกษตร 34,135 
บ./ หจก. ธ.ปราณีการเกษตร  
78,473 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00240 ลว. 18 ม.ค. 
62  PO6201-00237  ลว. 18 
ม.ค. 62  PO6201-00238  ลว.
 18 ม.ค. 62

235 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์  18  รายการ 64,860.00 64,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 
64,860 บ./ บ.พีเอพี เพาเวอร์ 
78,020 บ./ บ.พรอทท์ เอ็นจิ
เนียร่ิง 89,260 บ.

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 
64,860 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00136 ลว. 10 ม.ค. 62

236 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์  1  รายการ 72,225.00 72,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  72,225 บ. องค์การเภสัชกรรม  72,225 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00019  ลว. 7 ม.ค. 62

237 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  28  รายการ 15,303.00 15,303.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 16,656
 บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 14,419 
บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 
14,741 บ.

หจก. เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 5,833 
บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 2,530 บ./ 
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 6,940 
บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00249 ลว. 21 ม.ค. 
62  PO6201-00251  ลว. 21 
ม.ค. 62  PO6201-00252  ลว.
 21 ม.ค. 62

238 จัดซ้ือวัสดุประปา  13  รายการ 53,038.00 53,038.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จ.เขริญการเกษตร 54,168 
บ./ หจก.   ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 
14,790 บ.

หจก. จ.เขริญการเกษตร 45,448 
บ./ หจก. ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 
7,590 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6201-00245  ลว. 21 ม.ค. 
62  PO6201-00246  ลว. 21 
ม.ค. 62

239 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  17  รายการ 158,448.00 158,448.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 68,008 บ./ 
หจก.จ.เจริญการเกษตร 77,650 
บ./ บ. ฮอทิโกร 66,800 บ./ บ.ล้ิม
ศักดากุลฯ 96,180 บ./ หจก.ธ.
ปราณีการเกษตร 43,890 บ./ บ.
ข่านต้า 24,550 บ.

หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 68,008 บ./ บ.
 ฮอทิโกร 66,800 บ./ บ.ล้ิมศักดา
กุลฯ 15,750 บ./ หจก.ธ.ปราณี
การเกษตร 3,590 บ./ บ.ข่านต้า 
4,300 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00181 ลว. 14 ม.ค. 
62  PO6201-00182  ลว. 14 
ม.ค. 62  PO6201-00183  ลว.
 14 ม.ค. 62

240 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  17  รายการ 8,532.00 8,532.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช  6,146
 บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 6,162 บ./
 ร้านคลังพลาสติก  2,810 บ.

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช  3,760
 บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,962 บ./
 ร้านคลังพลาสติก 2,810 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00065  ลว. 8 ม.ค. 62

241 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  25  รายการ 42,827.20 42,827.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เคมีกิจเกษตร 32,378.20 บ./ 
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 44,030 
บ.

บ.เคมีกิจเกษตร 18,513.20 บ./ 
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 24,314 
บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00077  ลว. 8 ม.ค. 62

242 จัดซ้ือวัสดุกงานบ้านงานครัว  4  รายการ 4,980.00 4,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านธีรพานิชย์ 4,980 บ./ ร้านธน
พงษ์ 5,800 บ.

ร้านธีรพานิชย์ 4,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00052  ลว. 8 ม.ค. 62

243 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  11  รายการ 95,481.00 95,481.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.วิสและบุตร 37,712.15 / บ.
แกลสซ่ีแลนด์ 43,606 บ./ หจก.จ.
เจริญการเกษตร 67,565 บ./ 
บ.ฮอทิโกร 20,500 บ./ บ.ข่านต้า 
12,680 บ./ หจก. ธ.ปราณี
การเกษตร 39,480 บ

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 36,596 บ./ 
หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,650 บ./
 บ.ฮอทิโกร 20,500 บ./ บ.ข่านต้า
 12,680 บ./ หจก. ธ.ปราณี
การเกษตร 19,055 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00045  ลว. 8 ม.ค. 62

244 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  15  รายการ 71,955.00 71,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ฮอทิโกร  16,400 บ./ หจก. จ.
เจริญการเกษตร  8,140 บ./ บ.
ข่านต้า  22,615 บ./บ.ล้ิมศักดากุล
ฯ 24,800 บ.

บ.ฮอทิโกร  16,400 บ./ หจก. จ.
เจริญการเกษตร  8,140 บ./ บ.
ข่านต้า  22,615 บ./ บ.ล้ิมศักดา
กุลฯ 24,800 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00055  ลว. 8 ม.ค. 62



245 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5 รายการ 67,100.00 67,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โครงการหลวง 39,800 บ./ล้ิม
ศักดากุล 3,900 บ./ร้านบ้านสวน
ครูเก่ง 23,400 บ.

โครงการหลวง 39,800 บ./ล้ิม
ศักดากุล 3,900 บ./ร้านบ้านสวน
ครูเก่ง 23,400 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00293 ลว 
22/01/62  PO6201-00292  
ลว. 22/01/62 

246 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ 1,860.00 1,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย ร้านบุญชัย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00279 ลว. 22/01/62
247 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 36,070.00 36,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00280 ลว 22/01/62

248 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 8,640.00 8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านสวนครูเก่ง 7,440 บ./จ.
เจริญการเกษตร 1,200 บ.

ร้านบ้านสวนครูเก่ง 7,440 บ./จ.
เจริญการเกษตร 1,200 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00289 ลว 
22/01/62 PO6201-00290 
ลว 22/01/62

249 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 8,675.00 8,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ข่านต้า 5,065 บ./บ.ล้ิมศักดากุล
 3,610 บ.

บ.ข่านต้า 5,065 บ./บ.ล้ิมศักดากุล
 3,610 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00281 ลว 
22/01/62 PO6201-00282 
ลว 22/01/62

250 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 44,980.00 44,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

จ.เจริญการเกษตร 9,750 บ./ฮก
เชียงล้งพาณิชย์ 22,750 บ./ล้ิม
ศักดากุลเคมีเกษตร 12,480 บ.

จ.เจริญการเกษตร 9,750 บ./ฮก
เชียงล้งพาณิชย์ 22,750 บ./ล้ิม
ศักดากุลเคมีเกษตร 12,480 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00285 ลว 
22/01/62 PO6201-00284 
ลว 22/01/62 
PO6201-00283 ลว 22/01/62

251 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 22,538.00 22,538.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,778 บ./จ.เจริญ
การเกษตร 4,060 บ./ล้ิมศักดากุล
เคมีเกษตร 11,700 บ.

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,778 บ./จ.เจริญ
การเกษตร 4,060 บ./ล้ิมศักดากุล
เคมีเกษตร 11,700 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00288 ลว 
22/01/62 PO6201-00286 
ลว 22/01/62 
PO6201-00287 ลว 22/01/62

252 จัดซ้ือสารเคมี 14 รายการ 20,685.00 20,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 8,400 บ/
ข่านต้า 1,650 บ/เคมีกิจเกษตร 
10,635 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 8,400 บ/
ข่านต้า 1,650 บ/เคมีกิจเกษตร 
10,635 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00461 ลว 
25/01/62 PO6201-00462 
ลว 25/01/62 
PO6201-00463 ลว 25/01/62

253 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 7 รายการ 43,537.00 43,537.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นาโนบราส 13,800 บ/ฮกเชียงล้ง
 17,000 บ/แกลสซ่ีแลนด์ 
12,737 บ.

นาโนบราส 13,800 บ/ฮกเชียงล้ง
 17,000 บ/แกลสซ่ีแลนด์ 
12,737 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00449 ลว 
25/01/62 PO6201-00451 
ลว 25/01/62 
PO6201-00454 ลว 25/01/62

254 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 9 รายการ 92,750.00 92,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 84,090 บ/
ธ.ปราณีการเกษตร 8,660 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 84,090 บ/
ธ.ปราณีการเกษตร 8,660 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00374 ลว 
24/01/62 PO6201-00375 
ลว 24/01/62

255 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี 6 รายการ 30,342.00 30,342.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 24,870 บ/
เคมีกิจเกษตร 5,472 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 24,870 บ/
เคมีกิจเกษตร 5,472 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00440 ลว 
24/01/62 PO6201-00441 
ลว 24/01/62

256 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 3 รายการ 33,630.00 33,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จ.เจริญการเกษตร 3,310 บ./ฮก
เชียงล้ง 30,320 บ

จ.เจริญการเกษตร 3,310 บ./ฮก
เชียงล้ง 30,320 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

257 จัดซ้ือสารเคมี 7 รายการ 22,185.00 22,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 8,580 บ/
ข่านต้า 5,800 บ/เคมีกิจเกษตร 
7,805 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 8,580 บ/
ข่านต้า 5,800 บ/เคมีกิจเกษตร 
7,805 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00458 ลว 
25/01/62 PO6201-00459 
ลว 25/01/62 
PO6201-00460 ลว 25/01/62

258 จัดซ้ือสารเคมี 14 รายการ 28,002.00 28,002.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 17,110 บ/
ข่านต้า 2,500 บ/เคมีกิจเกษตร 
8,392 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 17,110 บ/
ข่านต้า 2,500 บ/เคมีกิจเกษตร 
8,392 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00445 ลว 
25/01/62 PO6201-00446 
ลว 25/01/62 
PO6201-00447 ลว 25/01/62



259 จัดซ้ือสารเคมี 11 รายการ 22,345.00 22,345.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,720 บ/
ข่านต้า 7,150 บ/เคมีกิจเกษตร 
8,475 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,720 บ/
ข่านต้า 7,150 บ/เคมีกิจเกษตร 
8,475 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00466 ลว 
25/01/62 PO6201-00467 
ลว 25/01/62 
PO6201-00468 ลว 25/01/62

260 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี 5 รายการ 21,055.00 21,055.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 18,775 บ/
เคมีกิจเกษตร 2,280 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 18,775 บ/
เคมีกิจเกษตร 2,280 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00372 ลว 
24/01/62 PO6201-00373 
ลว 24/01/62

261 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 13 รายการ 37,700.00 37,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 34,215 บ/
ธ.ปราณีการเกษตร 3,485 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 34,215 บ/
ธ.ปราณีการเกษตร 3,485 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00404 ลว 
24/01/62 PO6201-00405 
ลว 24/01/62

262 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1 รายการ 29,600.00 29,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นิวเวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 29,600 บ. นิวเวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 29,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00432 ลว 24/01/62

263 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 3 รายการ 84,160.00 84,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นิวเวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 37,000 
บ./จ.เจริญการเกษตร 23,200 บ.

นิวเวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 37,000 
บ./จ.เจริญการเกษตร 23,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00473 ลว 
25/01/62 PO6201-00474 
ลว 25/01/62

264 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 12 รายการ 56,725.00 56,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 43,675 บ/
จ.เจริญการเกษตร 3,900 บ/มูลนิธิ
โครงการหลวง 9,150 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 43,675 บ/
จ.เจริญการเกษตร 3,900 บ/มูลนิธิ
โครงการหลวง 9,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00476 ลว 
25/01/62 PO6201-00477 
ลว 25/01/62 
PO6201-00478 ลว 25/01/62

265 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 7 รายการ 74,825.00 74,825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 825 บ/ศิ
ริวง์พานิช 13,900 บ/จ.เจริญ
การเกษตร 48,700 บ/ เชียงใหม่
ศึกษาภัณฑ์ 11,400 บ.

ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 825 บ/ศิ
ริวง์พานิช 13,900 บ/จ.เจริญ
การเกษตร 48,700 บ/ เชียงใหม่
ศึกษาภัณฑ์ 11,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00479 ลว 
25/01/62 PO6201-00480 
ลว 25/01/62 
PO6201-00481 ลว 
25/01/62 PO6201-00482 
ลว 25/01/62

266 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 4 รายการ 62,066.00 62,066.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นาโนบราส 10,200 บ/ธ.ปราณี
การเกษตร 51,866 บ.

นาโนบราส 10,200 บ/ธ.ปราณี
การเกษตร 51,866 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00469 ลว 
25/01/62 PO6201-00470 
ลว 25/01/62

267 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 7 รายการ 63,500.00 63,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข่านต้า 20,800 บ./นาโนบราส 42,700 บข่านต้า 20,800 บ./นาโนบราส 42,700 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00464 ลว 
25/01/62 PO6201-00465 
ลว 25/01/62

268 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 4 รายการ 9,805.00 9,805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาโนบราส 3,060 บ/นิว เวิลด์ อะโกร 6,745 บนาโนบราส 3,060 บ/นิว เวิลด์ อะโกร 6,745 บไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00471 ลว 
25/01/62 PO6201-00472 
ลว 25/01/62

269 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 11 รายการ 33,464.00 33,464.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
แกลสซ่ีแลนด์ 6,764 บ./ล้ิมศักดา
กุลเคมีเกษตร 26,700 บ

แกลสซ่ีแลนด์ 6,764 บ./ล้ิมศักดา
กุลเคมีเกษตร 26,700 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00456 ลว 
25/01/62 PO6201-00457 
ลว 25/01/62

270 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ 11 รายการ 16,150.00 16,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 16,150 บ มูลนิธิโครงการหลวง 16,150 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00434 ลว 24/01/62

271 จัดซ้ือวัสดุประปา 6 รายการ 4,745.45 4,745.45 วิธีเฉพาะเจาะจง
นิวเวิลด์อะโกร 1,950 บ./แพร
ถนอมโลหะกิจ 2,795.45 บ.

นิวเวิลด์อะโกร 1,950 บ./แพร
ถนอมโลหะกิจ 2,795.45 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00401 ลว 
24/01/62 PO6201-00400 
ลว 24/01/62

272 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 6 รายการ 41,443.00 41,443.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
แกลสซ่ีแลนด์ 31,343 บ/จ.เจริญ
การเกษตร 10,100 บ

แกลสซ่ีแลนด์ 31,343 บ/จ.เจริญ
การเกษตร 10,100 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00403 ลว 
24/01/62 PO6201-00402 
ลว 24/01/62



273 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2 รายการ 140,600.00 140,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ฮกเชียงล้ง 75,800 บ/จ.เจริญ
การเกษตร 64,800 บ

ฮกเชียงล้ง 75,800 บ/จ.เจริญ
การเกษตร 64,800 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6201-00376 ลว 
24/01/62 PO6201-00377 
ลว 24/01/62

274 จ้างท าตรายาง8รายการ 690.00 690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล๊อก โดยน.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศา/690 บ.ร้านตุ๊กตาบล๊อก โดยน.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศา/690 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00490 ลว.28/1/62
275 จ้างย้ายสายใยแก้วน าแสง fiber optic sm12c 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ซินเท็ค คอมมิวนิเคช่ัน/18,000 บ.บจ.ซินเท็ค คอมมิวนิเคช่ัน/18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00491 ลว.28/1/62
276 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 10,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00391 ลว. 23 ม.ค.62
277 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00393 ลว. 23 ม.ค. 62

278 จ้างเหมาบริการรถ 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 PO6201-00387 ลว. 23 ม.ค. 62

279 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00390 ลว. 23 ม.ค. 62
280 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 10,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 10,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00398 ลว. 23 ม.ค. 62
281 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา /7,200 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00399 ลว. 23 ม.ค. 62
282 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. สุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00379 ลว. 23 ม.ค. 62
283 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. สุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00381 ลว. 23 ม.ค. 62
284 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. อุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00383 ลว. 23 ม.ค.62
285 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 5,300. บ. อุดร  มูลมอญ / 5,300. บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00385 ลว. 23 ม.ค.62
286 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 5,300. บ. อุดร  มูลมอญ / 5,300. บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00386 ลว. 23 ม.ค. 62

287 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่
ทะลาย/30000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่
ทะลาย/30001 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00350 ลว 23 ม.ค. 62

288 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,400.00 20,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านผาแดง ต าบลก๊ี
ดช้าง/20,400

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านผาแดง ต าบลก๊ี
ดช้าง/20,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00349 ลว 23 ม.ค 62

289 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านผาแดง ต าบลก๊ี
ดช้าง/5,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านผาแดง ต าบลก๊ี
ดช้าง/5000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00348 ลว 23 ม.ค. 62

290 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 29,980.00 29,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส สวัสดี โดยนายเสกสันติ  สวัสดี/29,980ร้าน ส สวัสดี โดยนายเสกสันติ  สวัสดี/29,980ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00343 ลว 23 ม.ค 62
291 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 18,500.00 18,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส สวัสดี โดยนายเสกสันติ  สวัสดี/18,500ร้าน ส สวัสดี โดยนายเสกสันติ  สวัสดี/18,500ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00344 ลว 23 ม.ค 63

292 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่
ทะลาย/7,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่
ทะลาย/7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00345 ลว 23 ม.ค. 62

293 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส สวัสดี โดยนายเสกสันติ  สวัสดี/30,000ร้าน ส สวัสดี โดยนายเสกสันติ  สวัสดี/30,000ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00346 ลว 23 ม.ค 62

294 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่
ทะลาย/60000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่
ทะลาย/60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00347  ลว 23 ม.ค. 62

295 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 169,000.00 16,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต
 สุริยบุปผา/16,900

ร้านฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต
 สุริยบุปผา/16,900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00353 ลว 23 ม.ค. 62

296 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 16,250.00 16,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต
 สุริยบุปผา/16,250

ร้านฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต
 สุริยบุปผา/16,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00354 ลว 23 ม.ค. 62

297 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,600.00 5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตและ
จ าหน่ายไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่
ทะลาย/5,600

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตและ
จ าหน่ายไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่
ทะลาย/5,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00352 ลว 23 ม.ค. 62

298 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อาทเคมีเกษตรยนต์ โดยนายวัช
รพงษ์ วาณิชย์วิริยะกุล/9,500

อาทเคมีเกษตรยนต์ โดยนายวัช
รพงษ์ วาณิชย์วิริยะกุล/9,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6201-00351 ลว 23 มค 62

299 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 26,460.00 26,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง  /4 รายการ 26,460ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง  /5 รายการ 3,260ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00176 ลว 11 ม.ค. 62
300 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 187,650.00 187,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง  /1 รายการ 187,650มูลนิธิโครงการหลวง  /1 รายการ 187,650ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00187 ลว 16 ม.ค. 62



301 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 15,386.00 15,368.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 5,100ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 5,100ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00191 ลว 16 ม.ค. 62

หจก. ธ.ปราณีการเกษตร / 2 รายการ 3,488หจก. ธ.ปราณีการเกษตร / 2 รายการ 3,488ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00192 ลว 16 ม.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 2 รายการ 
6,780 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 6,780ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00193 ลว 16 ม.ค. 62

302 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 85,000ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 85,000ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00243 ลว 18 ม.ค. 62
ร้านสังฆชัยการเกษตร / 1 รายการ 119,250
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮมรีแพร์ / 1 
รายการ 97,500

303 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 16,230.00 16,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/4 รายการ 29,100.00 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/4 รายการ 16,230.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00253  ลว 21 ม.ค. 62
หจก.สมาร์ท มาร์ท/4 รายการ 19,850.00 
บ.เทพรัตน์ โอเอ จ ากัด/4 รายการ 
18,850.00

304 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 99,938.00 99,938.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด /7 รายการ 99,938บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด /7 รายการ 99,938ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00254 ลว 21 ม.ค. 62
บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จ ากัด /7 รายการ 102,300
บริษัท ไทย เมดิคอล จ ากัด /7 
รายการ 102,030

305 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 31,450.00 31,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ /7 รายการ 31,450ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ /7 รายการ 31,450ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00255 ลว 21 ม.ค. 62
บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /7 รายการ 32,920
บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด /7 
รายการ 32,600

306
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ

35,400.00 35,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
มูลนิธิโครงการหลวง  /2 รายการ 
35,400

มูลนิธิโครงการหลวง  /2 รายการ 
35,400

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6201-00256 ลว 21 ม.ค. 62

307 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 12,115.00 12,115.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด /5 รายการ 18,175ร้านกฤษณาพานิช / 5 รายการ 6,725ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00259 ลว 21 ม.ค. 62
ร้านกฤษณาพานิช / 6 รายการ 14,525ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพรถนอมโลหะกิจ / 1 รายการ 5,390ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00258 ลว 21 ม.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพรถนอมโลหะ
กิจ / 1 รายการ 5,390

308 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 88030 88030 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร /4 รายการ 42,700หจก. จ.เจริญการเกษตร /1 รายการ 21,000ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00260 ลว 21 ม.ค. 62
หจก. ธ.ปราณีการเกษตร /6 รายการ 91,900หจก. นิวเวิลด์ อะโกร โพรดักส์ /4 รายการ 35,530ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00261 ลว 21 ม.ค. 62
หจก. นิวเวิลด์ อะโกร โพรดักส์ /7 รายการ 103,780หจก. ต้ังรพีเลิศการเกษตร/ 2 รายการ 31,500ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00262 ลว 21 ม.ค. 62
หจก. ต้ังรพีเลิศการเกษตร/ 2 รายการ 31,500

309 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 18,650.00 18,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 18,650 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 18,650  ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00264  ลว 21 ม.ค. 62
หจก.สมาร์ท มาร์ท /2 รายการ 21,500
บ.เทพรัตน์ โอเอ จ ากัด/2 รายการ 
24,320

310 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 62,500.00 62,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร /1 รายการ 55,500หจก. จ.เจริญการเกษตร /1 รายการ 55,500ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00265  ลว 21 ม.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 2 รายการ 66,850บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 7,000ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00267  ลว 21 ม.ค. 62

311 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 23,990.00 23,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธ.ปราณีการเกษตร / 7 รายการ 10,997หจก. ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 3,500ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00333  ลว 23 ม.ค. 62
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 7 รายการ 10,090บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร /5 รายการ 7,450ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00355  ลว 23 ม.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 10,900บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 10,900ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00356  ลว 23 ม.ค. 62
บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด /4 รายการ 4,105บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด /2 รายการ 2,140ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00357  ลว 23 ม.ค. 62
หจก. จ.เจริญการเกษตร /2 รายการ
 15,880

312 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 36,095.00 36,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร /6 รายการ 15,675หจก. จ.เจริญการเกษตร /5 รายการ 3,375ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00358  ลว 23 ม.ค. 62
หจก. ธ.ปราณีการเกษตร / 12 รายการ 36,827หจก. ธ.ปราณีการเกษตร / 7 รายการ 32,420ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00359  ลว 23 ม.ค. 62

313 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 14,771.00 14,771.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 3 รายการ 9,150บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 6,600ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00417 ลว 24 ม.ค. 62



หจก.ศิริวงค์พานิช / 13 รายการ 9,293หจก.ศิริวงค์พานิช / 7 รายการ 1,674ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00421 ลว 24 ม.ค. 62
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช / 15 
รายการ 16,903 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช / 6 รายการ 6,497ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6201-00427 ลว 24 ม.ค. 62

314 รายงานขอซ้ือข้ีวัวแห้ง จ านวน 1 รายการ 29,750.00 29,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบ๊ิวา ใจสดใส / 29,750 นายบ๊ิวา ใจสดใส / 29,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 141 ลว. 3 ม.ค. 62
315 รายงานขอจ้างเหมากรอกดินใส่ถุงเพาะช า ขนาด 5*8 น้ิว 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปรีชาเดชสุข / 10,000นางสาวอังคณา ปรีชาเดชสุข / 10,000ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 142 ลว. 3 ม.ค. 62

316
รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริหษัทสายัณห์ก่อสร้าง (2018) 
จ ากัด /80,000

บริหษัทสายัณห์ก่อสร้าง (2018) 
จ ากัด /80,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.536 ลว. 8 ม.ค. 62

317
รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุกาแฟ 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 / 3,500

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 / 3,500

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.533 ลว.8 ม.ค. 62

318 รายงานขอซ้ือเมล็ดถ่ัวแดงหลวง 9,975.00 9,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนา บุษบาสดใส / 9,975 นายพนา บุษบาสดใส / 9,975 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.526 ลว. 8 ม.ค. 62
319 รายงานขอจัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 2 รายการ 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศรีบ้านกู่ / 4,800 ร้านศรีบ้านกู่ / 4,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.535 ลว. 8 ม.ค. 62
320 รายงานขอซ้ือต้นกล้าเสาวรส ( ต้นตอ ) จ านวน 400 ต้น 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแสงค า วงศ์ศรีใส / 2,800 นางแสงค า วงศ์ศรีใส / 2,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.122 ลว. 8ม.ค. 62
321 รายงานจัดซ้ือต้นกล้าไม้ผลและกาแฟอราบิก้า จ านวน 3 รายการ 67,225.00 67,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่รุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ / 67,225ร้านเชียงใหม่รุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ / 67,225ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.567 ลว. 9 ม.ค. 62
322 รายงานขอซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 97,700.00 97,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวการค้า / 97,700 ร้านสอยดาวการค้า / 97,700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.566 ลว. 9 ม.ค. 62
323 รายงานขอจัดจ้างเหมาแรงงานท าความสะอาดแปลงกาแฟอราบิก้า 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญณสิทธ์ิ ฌายอนันต์ / 5,000 นายชาญณสิทธ์ิ ฌายอนันต์ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 564 ลว. 9 ม.ค. 62



1 จ้างพัฒนาระบบเช่ือมต่อรางระบายน ้าสวนปาล์ม - 819,000.00 1,000,000.00  e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 819,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 819,000.00 ย่ืนข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน สัญญาจ้างก่อสร้าง

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 889,000.00 และผู้เสนอราคารายต่ าสุด เลขท่ี 11/2562

ลว. 23 ม.ค. 62

2 จ้างผลิตสมุดโน๊ต จ านวน 500 เล่ม 15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสารพันสรรหา พรีเม่ียม โดยนางเพลินพิศ สุภาวรรณ 15,000.00     ร้านสารพันสรรหา พรีเม่ียม โดยนางเพลินพิศ สุภาวรรณ 15,000.00      เสนอราคารายเดียว PO6201-00001

ลว. 4 ม.ค. 62

3 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ 3,000.00        3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,000.00      บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,000.00        เสนอราคารายเดียว PO6201-00002

ลว. 4 ม.ค. 62

4 จ้างเหมาบริการจัดอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะ 162,250.00     162,250.00   เฉพาะเจาะจง ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 162,250.00   ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 162,250.00     เสนอราคารายเดียว PO6201-00003

และอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการงานเล้ียง ลว. 4 ม.ค. 62

5 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ 6,750.00        6,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 6,750.00      บริษัท ราชาโยค จ ากัด 6,750.00        เสนอราคารายเดียว PO6201-00004

ลว. 4 ม.ค. 62

6 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่าย (ขนมปัง) 5,395.80        5,395.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด 5,395.80      บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด 5,395.80        เสนอราคารายเดียว PO6201-00006

ลว. 7 ม.ค. 62

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่จักรยานแม่บ้าน 34,870.00      34,870.00     เฉพาะเจาะจง 1. หจก. ซ้งจักรยานยนต์ 34,870.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 34,870.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00005

2. ร้านนวการค้า 38,245.00     ลว. 15 ม.ค. 62

3. ร้านบุญรัตท์ ทาประภากร 38,840.00     

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่จักรยานเมาเทนไบค์ 63,600.00      63,600.00     เฉพาะเจาะจง 1. หจก. ซ้งจักรยานยนต์ 63,600.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 63,600.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00007

จ านวน 19 รายการ 2. ร้านนวการค้า 68,350.00     ลว. 18 ม.ค. 62

3. ร้านบุญรัตท์ ทาประภากร 71,400.00     

9 ซ้ือไอศกรีมเพ่ือจ าหน่าย 46,532.66      46,532.66     เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 46,532.66     บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 46,532.66      เสนอราคารายเดียว PO6201-00008

ลว. 18 ม.ค. 62

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

10 จ้างผลิตสมุดโน๊ต 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสารพันสรรหา พรีเม่ียม โดยนางเพลินพิศ สุภาวรรณ 30,000.00     ร้านสารพันสรรหา พรีเม่ียม โดยนางเพลินพิศ สุภาวรรณ 30,000.00      เสนอราคารายเดียว PO6201-00009

ลว. 18 ม.ค. 62

11 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่าย (หมวก) 57,544.60      57,544.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.ซี.ม่า จ ากัด 57,544.60     บริษัท จี.ซี.ม่า จ ากัด 57,544.60      เสนอราคารายเดียว PO6201-00010

ลว. 21 ม.ค. 62

12 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่าย (แก้วน้ า) 48,150.00      48,150.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จ ากัด 48,150.00     บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จ ากัด 48,150.00      เสนอราคารายเดียว PO6201-00011

ลว. 21 ม.ค. 62

13 จ้างผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 4 รายการ 147,660.00     147,660.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพี เวิลด์ โปรดักท์ จ ากัด 147,660.00   บริษัท ทีพี เวิลด์ โปรดักท์ จ ากัด 147,660.00     เสนอราคารายเดียว PO6201-00012

(ท่ีรองแก้ว ป้ายห้อยกระเป๋า พวงกุญแจ และแมกเน็ต) ลว. 21 ม.ค. 62

14 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองท าน้ าอุ่น) 2,290.00        2,290.00      เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 2,290.00      บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 2,290.00        เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00013

2. บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 2,550.00      ลว. 23 ม.ค. 62

3. บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จ ากัด 2,590.00      

15 จ้างผลิตร่ม 118,770.00     118,770.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที สกรีน จ ากัด 118,770.00   บริษัท พี.ที สกรีน จ ากัด 118,770.00     เสนอราคาไม่เกินวงเงิน PO6201-00014

งบประมาณและราคากลาง ลว. 24 ม.ค. 62

16 จ้างเหมาบริการอาหารเช้าส าหรับผู้เข้าบริการ 242,000.00     242,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา คุณา 242,000.00   นางสาวกุลธิดา คุณา 242,000.00     เสนอราคาไม่เกินวงเงิน PO6201-00015

ราชพฤกษ์เพลซ งบประมาณและราคากลาง ลว. 29 ม.ค. 62

17 ซ้ือพรรณไม้จ านวน 11 รายการ 299,000.00     299,000.00   เฉพาะเจาะจง 1. นางอธิชา เช้ือพระซอง 299,000.00   นางอธิชา เช้ือพระซอง 299,000.00     เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00001

2. นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ ลว. 2 ม.ค. 62

3. นางกาญจนา แสนบ้าน



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

18 ซ้ือสติกเกอร์พลาสติก 1,740.00        1,740.00      เฉพาะเจาะจง 1. ร้านลัคก้ีเทรดด้ิง โดยนายปรภัค จักรแก้ว 1,740.00      ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนายปรภัค จักรแก้ว 1,740.00        เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00002

2. ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี โดยนายภูดิส เทพทองค า 1,950.00      โดยนายปรภัค จักรแก้ว ลว. 2 ม.ค. 62

3. ร้านดวงกมล กรุ๊ป 2,040.00      

19 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า (ระบบโสตทัศนูปกรณ์) 29,874.40      29,874.40     เฉพาะเจาะจง 1. หจก. เวียงพิงค์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 27,920.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวียงพิงค์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 27,920.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00003

จ านวน 7 รายการ 2. หจก. ด ารง อิเล็กทริก 28,720.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 2 ม.ค. 62

3. หจก. สยามลานนาโพรดักส์ 29,598.00     

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร 204,500.00     204,500.00   เฉพาะเจาะจง 1. ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 118,660.00   ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 94,860.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00004

2. หจก. จ.เจริญ การเกษตร 284,775.00   ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 2 ม.ค. 62

3. หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 93,370.00     

4. บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 62,687.00     

5. หจก. เชียงใหม่ สินเสรี 256,710.00   

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร 204,500.00     204,500.00   เฉพาะเจาะจง 1. ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 118,660.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 12,570.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00005

2. หจก. จ.เจริญ การเกษตร 284,775.00   ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 2 ม.ค. 62

3. หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 93,370.00     

4. บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 62,687.00     

5. หจก. เชียงใหม่ สินเสรี 256,710.00   

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร 204,500.00     204,500.00   เฉพาะเจาะจง 1. ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 118,660.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 27,375.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00006

2. หจก. จ.เจริญ การเกษตร 284,775.00   ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 2 ม.ค. 62

3. หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 93,370.00     

4. บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 62,687.00     

5. หจก. เชียงใหม่ สินเสรี 256,710.00   



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร 204,500.00     204,500.00   เฉพาะเจาะจง 1. ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 118,660.00   บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 16,655.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00007

2. หจก. จ.เจริญ การเกษตร 284,775.00   ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 2 ม.ค. 62

3. หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 93,370.00     

4. บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 62,687.00     

5. หจก. เชียงใหม่ สินเสรี 256,710.00   

24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร 204,500.00     204,500.00   เฉพาะเจาะจง 1. ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 118,660.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 53,040.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00008

2. หจก. จ.เจริญ การเกษตร 284,775.00   ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 2 ม.ค. 62

3. หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 93,370.00     

4. บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 62,687.00     

5. หจก. เชียงใหม่ สินเสรี 256,710.00   

25 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00     100,000.00   เฉพาะเจาะจง กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 56,006.62     กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 56,006.62      เสนอรายเดียว PO6201-00009

ลว. 2 ม.ค. 62

26 จ้างท าความสะอาดนอกเวลาท าการ 3,750.00        3,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,750.00      บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,750.00        เสนอรายเดียว PO6201-00010

ลว. 4 ม.ค. 62

27 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองผสมดิน) 40,000.00      31,680.00     เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด 31,680.00     บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ ากัด 31,680.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00011

2. บริษัท เอซ.ซีแอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 33,500.00     ลว. 4 ม.ค. 62

3. ร้านตนานุวัฒน์ 33,500.00     
28 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 รายการ 17,136.05      17,136.05     เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 16,922.05     บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 16,922.05      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00012

2. หจก. ร้ีดมี 19,720.10     ลว. 7 ม.ค. 62

3. บริษัท ไอแซน โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 18,712.16     

29 ซ้ือว้สดุประปา 50,000.00      48,725.00     เฉพาะเจาะจง 1. หจก. เวียงพิงค์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 59,460.00     บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ ากัด 22,175.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00013

2. หจก. สยามลานนาโพรดักส์ 61,750.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 7 ม.ค. 62

3. บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ ากัด 74,996.00     

4. หจก. ซีเอ็ม แอนด์ แม่ปิง คอร์ปอเรช่ัน 60,460.00     



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

30 ซ้ือว้สดุประปา 50,000.00      48,725.00     เฉพาะเจาะจง 1. หจก. เวียงพิงค์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 59,460.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวียงพิงค์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 26,550.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00014

2. หจก. สยามลานนาโพรดักส์ 61,750.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 7 ม.ค. 62

3. บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ ากัด 74,996.00     

4. หจก. ซีเอ็ม แอนด์ แม่ปิง คอร์ปอเรช่ัน 60,460.00     

31 จ้างท าตรายางจ านวน 18 รายการ 3,560.00        3,560.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่างเชียงใหม่ โดยนางสาวผ่องศรี พรรณเท่ียง 3,560.00      ร้านจ านงค์การช่างเชียงใหม่ โดยนางสาวผ่องศรี พรรณเท่ียง 3,560.00        เสนอราคารายเดียว PO6201-00015

ลว. 8 ม.ค. 62

32 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า (ไฟถนน ไฟอาคาร เคร่ืองปรับอากาศ 169,610.00     169,610.00   เฉพาะเจาะจง 1. หจก.โชตนาการไฟฟ้า 169,610.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชตนาการไฟฟ้า 169,610.00     เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00016

และ Evap) 2. บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด 179,392.00   ลว. 9 ม.ค. 62

3. หจก. ด ารงอิเล็คทริก 179,405.00   

33 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,500.00        1,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสิทธิโชคบ้านกระสอบ 1,460.00      ร้านสิทธิโชคบ้านกระสอบ 1,500.00        พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00017

2. ร้านยูคา-ริมคลอง โดยนางเพ็ญ ยานะ 2,400.00      ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 10 ม.ค. 62

3. ร้านยูคา-ท่าศาลา โดยนายอดิศร แบ่งทิศ 2,550.00      

4. ร้านไม้ยูคาไผ่งาม โดยนายม่าย นันทะเดช 1,500.00      

34 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,460.00        1,460.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสิทธิโชคบ้านกระสอบ 1,460.00      ร้านไม้ยูคาไผ่งาม โดยนายม่าย นันทะเดช 1,460.00        พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00017

2. ร้านยูคา-ริมคลอง โดยนางเพ็ญ ยานะ 2,400.00      ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 10 ม.ค. 62

3. ร้านยูคา-ท่าศาลา โดยนายอดิศร แบ่งทิศ 2,550.00      

4. ร้านไม้ยูคาไผ่งาม โดยนายม่าย นันทะเดช 1,500.00      

35 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม (ของรางวัล) 18,373.00      18,373.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 18,373.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 18,373.00      เสนอราคารายเดียว PO6201-00018

ลว. 10 ม.ค. 62

36 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 275,375.00     275,375.00   เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 104,160.00   บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 81,540.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00019

2. บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 28,085.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 11 ม.ค. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

3. บริษัท ข่านต้า จ ากัด 137,085.00   

4. บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 178,405.00   

5. บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 60,475.00     

37 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 275,375.00     275,375.00   เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 104,160.00   บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 91,320.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00020

2. บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 28,085.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 11 ม.ค. 62

3. บริษัท ข่านต้า จ ากัด 137,085.00   PO6201-00025

4. บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 178,405.00   ลว. 11 ม.ค. 62

5. บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 60,475.00     

38 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 275,375.00     275,375.00   เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 104,160.00   บริษัท ข่านต้า จ ากัด 35,395.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00021

2. บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 28,085.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 11 ม.ค. 62

3. บริษัท ข่านต้า จ ากัด 137,085.00   

4. บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 178,405.00   

5. บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 60,475.00     

39 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 275,375.00     275,375.00   เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 104,160.00   บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 4,000.00        พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00022

2. บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 28,085.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 11 ม.ค. 62

3. บริษัท ข่านต้า จ ากัด 137,085.00   

4. บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 178,405.00   

5. บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 60,475.00     

40 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 275,375.00     275,375.00   เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 104,160.00   บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 60,475.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00023

2. บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 28,085.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 11 ม.ค. 62

3. บริษัท ข่านต้า จ ากัด 137,085.00   

4. บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 178,405.00   

5. บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 60,475.00     



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

41 จ้างท าป้ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 22,921.80      22,921.80     เฉพาะเจาะจง 1. ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 22,921.80     ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 22,921.80      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00024

2. ร้านไลท์ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 29,500.00     ลว. 11 ม.ค. 62

3. ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 28,620.00     

42 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 24,000.00      24,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก 633.01         ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก 633.01          เสนอราคารายเดียว PO6201-00026

ลว. 15 ม.ค. 62

43 ซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 5,550.00        5,550.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์สม เป็งอ้าย 5,550.00      นางสาวจันทร์สม เป็งอ้าย 5,550.00        เสนอราคารายเดียว PO6201-00026

ลว. 15 ม.ค. 62

44 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 15,800.00      15,800.00     เฉพาะเจาะจง 1. ร้านเค แอนด์ เอ็ม ปร้ินต้ิง โดยนายจรัญ กว้างปิน 15,800.00     ร้านเค แอนด์ เอ็ม ปร้ินต้ิง โดยนายจรัญ กว้างปิน 15,800.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00032

"236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" 2. ร้านไลท์ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 20,200.00     ลว. 18 ม.ค. 62

3. ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 22,100.00     

45 จ้างซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ืองอาคารนิทรรศการ 2 169,400.00     169,400.00   เฉพาะเจาะจง 1. หจก. นโม คอนสตรัคช่ัน 167,000.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 167,000.00     เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00033

2. นางกรรณิกา จันทะกาว 200,000.00   ลว. 18 ม.ค. 62

3. นายวิวัฒน์ แปงเคร่ือง 185,000.00   

46 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (รถเข็นพ่วง) 20,000.00      18,500.00     เฉพาะเจาะจง 1. หจก. เชียงใหม่ สินเสรี 18,500.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 18,500.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00034

2. บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 20,000.00     ลว. 23 ม.ค. 62

3. ร้านตนานุวัฒน์ 20,500.00     

47 ซ้ือครุภัณฑ์ (รถเข็นบรรทุก) 4,500.00        2,800.00      เฉพาะเจาะจง 1. หจก. เชียงใหม่ สินเสรี 2,800.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 2,800.00        เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00035

2. บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 3,100.00      ลว. 23 ม.ค. 62

3. ร้านตนานุวัฒน์ 3,200.00      

48 จ้างปิดรางระบายน้ าคอนกรีต พร้อมปรับภูมิทัศน์ 39,000.00      39,000.00     เฉพาะเจาะจง 1. หจก. นโม คอนสตรัคช่ัน 39,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 39,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00036

2. นางสาวอรนุช กันยะ 41,620.00     ลว. 23 ม.ค. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

3. นายวิรัตน์ แปงเคร่ือง 42,000.00     

49 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมสาธิตการขดสวยดอก 3,300.00        3,300.00      เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวมิลญา ศิริปราชญ์ 3,300.00      นางสาวมิลญา ศิริปราชญ์ 3,300.00        เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00037

(กรวยดอกไม้) 2. นายณฐโชค ค าพยอม 4,100.00      ลว. 24 ม.ค. 62

3. นางสาวนริศรา ประดาอินทร์ 4,300.00      

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 143,813.50     14,813.50     เฉพาะเจาะจง 1. ร้านลัคก้ีเทรดด้ิง 228,318.48   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 119,789.50     พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00038

2. ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี 231,169.56   ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 28 ม.ค. 62

3. ร้าน เค.พี.ไทอัม พร็อซเพอทิ 230,594.00   

4. หจก. เชียงใหม่มานะพานิช 162,675.00   

5. หจก. ศิริวงศ์พานิช 169,071.00   

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 143,813.50     14,813.50     เฉพาะเจาะจง 1. ร้านลัคก้ีเทรดด้ิง 228,318.48   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช 21,798.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00039

2. ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี 231,169.56   ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 28 ม.ค. 62

3. ร้าน เค.พี.ไทอัม พร็อซเพอทิ 230,594.00   

4. หจก. เชียงใหม่มานะพานิช 162,675.00   

5. หจก. ศิริวงศ์พานิช 169,071.00   

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 143,813.50     14,813.50     เฉพาะเจาะจง 2. ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี 231,169.56   เคพี ไทอัม พร็อซเพอทิ โดยนายกันตพัศธ์ ฟองจันทร์ 1,896.00        พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00040

3. ร้าน เค.พี.ไทอัม พร็อซเพอทิ 230,594.00   ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 28 ม.ค. 62

4. หจก. เชียงใหม่มานะพานิช 162,675.00   

5. หจก. ศิริวงศ์พานิช 169,071.00   

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 143,813.50     14,813.50     เฉพาะเจาะจง 2. ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี 231,169.56   ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนายปรภัค จักรแก้ว 330.00          พิจารณาแต่ละรายการ PO6201-00041

3. ร้าน เค.พี.ไทอัม พร็อซเพอทิ 230,594.00   ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 28 ม.ค. 62

4. หจก. เชียงใหม่มานะพานิช 162,675.00   

5. หจก. ศิริวงศ์พานิช 169,071.00   



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

54 ซ้ือเช้ือจุลินทรีย์ชีวภาพและชุดตรวจเดินภาคสนาม 13,230.00      13,230.00     เฉพาะเจาะจง 1. หจก. นอร์ทเทอร์ท เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 13,230.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ 13,230.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00042

2. บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด 13,950.00     ลว. 28 ม.ค. 62

3. บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 14,175.00     

55 จ้างท าป้ายบอกทางในกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 14,980.00      14,980.00     เฉพาะเจาะจง 1. ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 14,980.00     ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 14,980.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00043

เดิน-ว่ิง เพ่ือสุขภาพ 2. ร้านไลท์ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 18,000.00     ลว. 30 ม.ค. 62

3. ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 16,400.00     

56 จ้างสูบส่ิงปฏิกูล 42,500.00      42,500.00     เฉพาะเจาะจง 1. นางฐิตารีย์ หล่ิมไพศาล 42,500.00     นางฐิตารีย์ หล่ิมไพศาล 42,500.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00044

2. นายสหรัฐ ฤทัยไพรวัลย์กุล 60,000.00     ลว. 30 ม.ค. 62

3. นายสถาพร เสนาะสกุณา 50,000.00     
57 จ้างท าความสะอาดนอกเวลาท าการ 3,750.00        3,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,750.00      บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,750.00        เสนอราคารายเดียว PO6201-00045

ลว. 30 ม.ค. 62

58 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ไมโครเวฟ) 3,000.00        3,000.00      เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 1,820.00      บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 1,820.00        เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00046

2. บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,990.00      ลว. 30 ม.ค. 62

3. บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 1,890.00      

59 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองพิมพ์) 80,000.00      78,000.00     เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 78,000.00     บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 78,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-000047

จ านวน 2 เคร่ือง 2. บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 94,160.00     ลว. 30 ม.ค. 62

3. บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 89,200.00     

4. ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนายปรภัค ใจแก้ว 98,000.00     

60 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองฉายภาพสามมิติ) 20,000.00      20,000.00     เฉพาะเจาะจง 1. ร้านเจริญรุ่งเรือนทรัพย์ เทรดด้ิง โดยนางบัวบาน ฟองจันทร์ 17,655.00     ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ เทรดด้ิง โดยนางบัวบาน ฟองจันทร์ 17,655.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00048

จ านวน 1 เคร่ือง 2. บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 24,610.00     ลว. 30 ม.ค. 62

3. บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 19,900.00     

4. ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนายปรภัค ใจแก้ว 17,900.00     

61 จ้างผลิตบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์และ 20,223.00      20,223.00     เฉพาะเจาะจง 1. ร้านเวียงบัวการพิมพ์ โดยนางสาวนงนุช เนตรสว่าง 20,223.00     ร้านเวียงบัวการพิมพ์ โดยนางสาวนงนุช เนตรสว่าง 20,223.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6201-00050



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

สวนสัตว์พร้อมดูหมีแพนด้า 2. ร้านซี.เค. พร้ินต้ิง โดยนายชัยณรงค์ โฆสิตทัต 21,000.00     ลว. 31 ม.ค. 62

3. บริษัท โชตนาพร้ินท์ จ ากัด 21,293.00     

62 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมสาธิตการขดสวยดอก 3,300.00        3,300.00      เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวมิลญา ศิริปราชญ์ 3,300.00      นางสาวมิลญา ศิริปราชญ์ 3,300.00        เสนอราคาต่ าสุด บย. 63

(กรวยดอกไม้) 2. นายณฐโชค ค าพยอม 3,800.00      

3. นางสาวนริศรา ประดาอินทร์ 3,900.00      

63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 80,585.00      80,585.00     เฉพาะเจาะจง 1. นางจตุพร ค ามูล 12,500.00     นางจตุพร ค ามูล 12,500.00      พิจารณาแต่ละรายการ บย. 69

ปี 2562 2. นางสาวพิมพ์ประไพ วงค์ษา 22,500.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด

3. นางสาวนิตยา เจิมจันทร์ 27,500.00     

4. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 64,285.00     

    สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

5. นายพิทักษ์ จันทร์สาม 800.00         

6. นายทนันชัย บุญเทียม 3,000.00      

7. นางสาววราฑา ค าเต๋จ๊ะ 4,000.00      

8. นายอมร กองแก้ว 4,500.00      

64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 80,585.00      80,585.00     เฉพาะเจาะจง 1. นางจตุพร ค ามูล 12,500.00     บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 64,285.00      พิจารณาแต่ละรายการ บย. 69

ปี 2562 2. นางสาวพิมพ์ประไพ วงค์ษา 22,500.00       สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ท่ีเสนอราคาต่ าสุด

3. นางสาวนิตยา เจิมจันทร์ 27,500.00     

4. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 64,285.00     

    สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

5. นายพิทักษ์ จันทร์สาม 800.00         

6. นายทนันชัย บุญเทียม 3,000.00      

7. นางสาววราฑา ค าเต๋จ๊ะ 4,000.00      

8. นายอมร กองแก้ว 4,500.00      



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 80,585.00      80,585.00     เฉพาะเจาะจง 1. นางจตุพร ค ามูล 12,500.00     นายพิทักษ์ จันทร์สาม 800.00          พิจารณาแต่ละรายการ บย. 69

ปี 2562 2. นางสาวพิมพ์ประไพ วงค์ษา 22,500.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด

3. นางสาวนิตยา เจิมจันทร์ 27,500.00     

4. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 64,285.00     

    สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

5. นายพิทักษ์ จันทร์สาม 800.00         

6. นายทนันชัย บุญเทียม 3,000.00      

7. นางสาววราฑา ค าเต๋จ๊ะ 4,000.00      

8. นายอมร กองแก้ว 4,500.00      

66 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 80,585.00      80,585.00     เฉพาะเจาะจง 1. นางจตุพร ค ามูล 12,500.00     นายทนันชัย บุญเทียม 3,000.00        พิจารณาแต่ละรายการ บย. 69

ปี 2562 2. นางสาวพิมพ์ประไพ วงค์ษา 22,500.00     ท่ีเสนอราคาต่ าสุด

3. นางสาวนิตยา เจิมจันทร์ 27,500.00     

4. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 64,285.00     

    สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

5. นายพิทักษ์ จันทร์สาม 800.00         

6. นายทนันชัย บุญเทียม 3,000.00      

7. นางสาววราฑา ค าเต๋จ๊ะ 4,000.00      

8. นายอมร กองแก้ว 4,500.00      

67 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง แสง สี เสียง อุปกรณ์ดนตรี พร้อม 13,000.00      13,000.00     เฉพาะเจาะจง 1. ร้านไอเวอร่ี ซาวน์ โดยนายจักรพันธ์ กันต๊ะ 13,000.00     ร้านไอเวอร่ี ซาวน์ โดยนายจักรพันธ์ กันต๊ะ 13,000.00      เสนอราคาต่ าสุด บย. 69

ติดต้ังและร้ือถอน 2. นายรุ่งเพชร ชัยพรมมา 15,000.00     



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

3. ร้านบอยมิวสิค โดยนายอนุภาพ ยาวิชัย 18,000.00     

68 จ้างการแสดงดนตรี 23,000.00      23,000.00     เฉพาะเจาะจง 1. นายสมเกียรติ สุยะราช 20,000.00     นายสมเกียรติ สุยะราช 20,000.00      พิจารณาแต่ละรายการ บย. 69

2. นางอมรา มหามิตร 3,000.00      ท่ีเสนอราคาต่ าสุด

69 จ้างการแสดงดนตรี 23,000.00      23,000.00     เฉพาะเจาะจง 1. นายสมเกียรติ สุยะราช 20,000.00     นางอมรา มหามิตร 3,000.00        พิจารณาแต่ละรายการ บย. 69

2. นางอมรา มหามิตร 3,000.00      ท่ีเสนอราคาต่ าสุด

70 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์จ านวน 4 รายการ 2,593.00        2,593.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 2,593.00      บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 2,593.00        เสนอราคารายเดียว บย. 71

สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

71 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 9 รายการ 7,200.00        7,200.00      เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยูคา-ริมคลอง โดยนางเพ็ญ ยานะ 8,380.00      ร้านไม้ยูคาไผ่งาม โดยนายม่าย นันทะเดช 7,200.00        เสนอราคาต่ าสุด บย. 72

2. ร้านยูคา-ท่าศาลา โดยนายอดิศร แบ่งทิศ 7,960.00      

3. ร้านไม้ยูคาไผ่งาม โดยนายม่าย นันทะเดช 7,200.00      

72 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 5,400.00        5,400.00      เฉพาะเจาะจง 1. ร้านอันดามันตู้ปลา โดยนางสุรีย์พร มณีโต 5,400.00      ร้านอันดามันตู้ปลา โดยนางสุรีย์พร มณีโต 5,400.00        เสนอราคาต่ าสุด บย. 73

(เกลือวิทยาศาสตร์) 2. หจก. จรัญนิโรรจน์ 7,500.00      

3. ร้านแกะด า ค าเท่ียง โดยนางสาวประภาพรรณ กันธรักษา 7,500.00      

73 ซ้ือโคมจีน 12,125.00      12,125.00     เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวธัญพร สนัชวงค์ 12,125.00     นางสาวธัญพร สนัชวงค์ 12,125.00      เสนอราคาต่ าสุด บย. 74

2. บริษัท ไชน่าทาวน์ เวิร์ลด เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ากัด 14,000.00     

74 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 13 รายการ 10,150.00      10,150.00     เฉพาะเจาะจง สวนแดงจินดา โดยนางสาวจินดา ตุ่นแก้ว 10,150.00     10,150.00      เสนอราคารายเดียว บย. 75

75 จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีท าบุญ 27,000.00      27,000.00     เฉพาะเจาะจง 1. นางค าปัน สารค า 27,000.00     นางค าปัน สารค า 27,000.00      เสนอราคาต่ าสุด บย. 82

เน่ืองในวันครบรอบ 9 ปี วันพระราชทาน 2. นายจิรศักด์ิ เป็งหล้า 28,500.00     

นามอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 3. นายเอกพล ตาจิโน 29,000.00     



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

76 ซ้ือกระดาษพิมพ์บัตรจอดรถ 11,770.00      11,770.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.แอล สตาร์เทรดด้ิง จ ากัด 11,770.00     บริษัท พี.เอส.แอล สตาร์เทรดด้ิง จ ากัด 11,770.00      เสนอราคารายเดียว บย. 85

77 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 15 รายการ เพ่ือใช้ในการดูแล 7,429.75        7,429.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 7,429.75      บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 7,429.75        เสนอราคารายเดียว บย. 86

ระบบน้ าโดยรอยศูนย์สาธิตศูนย์ศึกษาฯ

78 ซ้ือพัดจักรสานเพ่ือประชาสัมพันธ์เทศกาลชมสวน 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง 1. นางศรีเกตุ ขยัน 30,000.00     นางศรีเกตุ ขยัน 30,000.00      เสนอราคาต่ าสุด บย.87

2. นายประดิษฐ์ จันทร์ชัย 39,000.00     

3. นางสาวทองสุข แก้วสมุทร์ 45,000.00     

79 ซ้ือก้อนเช้ือเห็ด 8,000.00        8,000.00      เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ ไชยองค์การ 8,000.00      นางอรวรรณ ไชยองค์การ 8,000.00        เสนอราคารายเดียว บย. 88 

80 จ้างผลิตแก้วพลาสติก พร้อมฝาปิด ขนาด 16 ออนซ์ 21,000.00      21,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซีเอ็ม สกรีนโลโก้ โดยนายนพดล ซอยสกุล 21,000.00     ร้านซีเอ็ม สกรีนโลโก้ โดยนายนพดล ซอยสกุล 21,000.00      เสนอราคารายเดียว บย. 6

พร้อมสกรีนโลโก้ จ านวน 6,000 ใบ

81 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ 5,050.00        5,050.00      เฉพาะเจาะจง 1. ร้านเจเคแซทเซอร์วิส (สันก าแพง) โดยนายจักรี ปรุงศิลป์ 5,050.00      ร้านเจเคแซทเซอร์วิส (สันก าแพง) โดยนายจักรี ปรุงศิลป์ 5,050.00        พิจารณาแต่ละรายการ บย. 7

หน่วยงานภาคี 2. บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนคส์ จ ากัด 5,900.00      ท่ีเสนอราคาต่ าสุด

3. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 289.00         

82 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 99,822.00      99,822.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 99,822.00     บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 99,822.00      เสนอราคารายเดียว บย. 8

สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

83 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 31 รายการ 62,615.00      62,615.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 62,615.00     บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 62,615.00      เสนอราคารายเดียว บย. 9

สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

84 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ผงชงเคร่ืองด่ืม) 7,358.84        7,358.84      เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เจริญ ซัพพลาย 7,358.84      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญ ซัพพลาย 7,358.84        เสนอราคารายเดียว บย. 9

จ านวน 3 รายการ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

85 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับให้บริการงานเช่าพ้ืนท่ี 15,880.00      15,880.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 15,880.00     บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 15,880.00      เสนอราคารายเดียว บย. 10

จ านวน 3 รายการ สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

86 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 99,985.00      99,985.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 99,985.00     บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 99,985.00      เสนอราคารายเดียว บย. 11

จ านวน 75 รายการ สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

87 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 3,337.03        3,337.03      เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เจริญ ซัพพลาย 3,337.03      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญซัพพลาย 3,337.03        เสนอราคารายเดียว บย. 11

จ านวน 2 รายการ

88 ซ้ือกาแฟค่ัวเมล็ดเพ่ือใช้ประกอบเคร่ืองด่ืมชง 2,880.00        2,880.00      เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 2,880.00      มูลนิธิโครงการหลวง 2,880.00        เสนอราคารายเดียว บย. 11

89 จ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับ 4,250.00        4,250.00      เฉพาะเจาะจง นางมาลินี ศรีสัยแก้ว 4,250.00      นางมาลินี ศรีสัยแก้ว 4,250.00        เสนอราคารายเดียว บย. 13

การจัดประชุมสัมมนาและงานเล้ียงภายใน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

90 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 3,948.51        3,948.51      เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เจริญ ซัพพลาย 3,948.51      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญซัพพลาย 3,948.51        เสนอราคารายเดียว บย. 14

จ านวน 2 รายการ

91 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 99,716.00      99,716.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 99,716.00     บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 99,716.00      เสนอราคารายเดียว บย. 14

จ านวน 72 รายการ

92 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 21 รายการ 15,986.00      15,986.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 15,986.00     บริษัท แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 15,986.00      เสนอราคารายเดียว บย. 15

สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง
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