
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 115,000.00 115,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 115,000.00 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 115,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO.6209-00010
2 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 2 รายการ 52,500.00 52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร / 2 รายการ 52,500.00 บ.ฮอทิโกร / 2 รายการ 52,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00386 ลว 29 ส.ค.62

3 จัดซ้ือสารเคมี จ านวน 6 รายการ 12,420.00 12,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 6 รายการ 12,635 บ.เคมีกิจเกษตร / 6 รายการ 12,420 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00387 ลว 29 ส.ค.62

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

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

6 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,065.00 1,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 
1,065.00

หจก. จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 1,065.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00390 ลว 29 ส.ค.62

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

7 จัดซ้ือกล้าไม้ จ านวน 3 รายการ 13,720.00 13,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกะ อะโกร / 3 รายการ 13,720 บ.เอกะ อะโกร / 3 รายการ 13,720 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00391 ลว 29 ส.ค.62
8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 78,800.00 78,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี / 3 รายการ 85,100 บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี / 1 รายการ 17,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00392 ลว 29 ส.ค.62

หจก.จ.เจริญการเกษตร / 3 รายการ 81,200 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 61,200 PO 6208-00394 ลว 29 ส.ค.62

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 7,640.00 7,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี / 4 รายการ 7,890 บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี / 1 รายการ 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00395 ลว 29 ส.ค.62
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 4 รายการ 8,140 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 3 รายการ 2,640 PO 6208-00396 ลว 29 ส.ค.62
ร้านกฤษณาพาณิช / 4 รายการ 7,785

10 จัดซ้ือสารเคมี จ านวน 5 รายการ 5,870.00 5,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร / 3 รายการ 2,900 บ.เคมีกิจเกษตร / 3 รายการ 2,900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00397 ลว 29 ส.ค.62
บ.ข่านต้า / 5 รายการ 5,945 บ.ข่านต้า / 2 รายการ 2,970 PO 6208-00398 ลว 29 ส.ค.62

11 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 16 รายการ 9,764.50 9,764.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น / 16 รายการ 10,100 หจก.นอร์ทเทอร์น / 9 รายการ 7,680 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6208-00399 ลว 29 ส.ค.62
ร้านเชียงฮง / 11 รายการ 5,529.50 ร้านเชียงฮง / 7 รายการ 2,084.50 PO 6208-00400 ลว 29 ส.ค.62

12 จัดซ้ือกล้าไม้ จ านวน 1 รายการ 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯ แม่สอง / 1 รายการ 
14,000

สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯ แม่สอง / 1 รายการ 14,000ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6209-00011 ลว 3 ก.ย.62

13 จัดซ้ือสารเคมี จ านวน 9 รายการ 28,675.00 28,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า / 9 รายการ 29,110 บ.ข่านต้า / 5 รายการ 16,960 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6209-00012 ลว 3 ก.ย.62
บ.เคมีกิจเกษตร / 9 รายการ 29,235 บ.เคมีกิจเกษตร / 4 รายการ 11,715 PO 6209-00013 ลว 3 ก.ย.62

14 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 16,400.00 16,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 2 รายการ 9,550 บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 2 รายการ 9,550 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6209-00014 ลว 3 ก.ย.62
บ.เคมีกิจเกษตร / 1 รายการ 4,700 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 6,850 PO 6209-00015 ลว 3 ก.ย.62
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 6,850

15 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 2 รายการ 20,800.00 20,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า / 1 รายการ 11,600 บ.ข่านต้า / 1 รายการ 11,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6209-00016 ลว 3 ก.ย.62
บ.ฮอทิโกร / 1 รายการ 9,200.00 บ.ฮอทิโกร / 1 รายการ 9,200.00 PO 6209-00017 ลว 3 ก.ย.62

16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 7 รายการ 30,450.00 30,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี /3 รายการ 18,700 บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี /1 รายการ 9,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6209-00019 ลว 3 ก.ย.62
ร้านกฤษณาพาณิช / 2 รายการ 6,650 ร้านกฤษณาพาณิช / 2 รายการ 6,650 PO 6209-00020 ลว 3 ก.ย.62
หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 8,100 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 8,100 PO 6209-00021 ลว 3 ก.ย.62

หจก.นฮร์ทเทอร์นเคมิเคิล / 5 รายการ 17,200 หจก.นฮร์ทเทอร์นเคมิเคิล / 3 รายการ 6,200 PO 6209-00022 ลว 3 ก.ย.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 กันยำยน 2562



17 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 54,451.00 54,451.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร / 7 รายการ 27,320 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 3 รายการ 17,940 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6209-00023 ลว 3 ก.ย.62

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ / 3 รายการ 16,728 หจก.แพรถนอมโลหะกิจ / 2 รายการ 678 PO 6209-00024 ลว 3 ก.ย.62

บ.ฮอทิโกร / 1 รายการ 24,000 บ.ฮอทิโกร / 1 รายการ 24,000 PO 6209-00025 ลว 3 ก.ย.62
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 5,940 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 5,940 PO 6209-00026 ลว 3 ก.ย.62
บ.แกลสซ่ีแลนด์ / 5 รายการ 25,153 บ.แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 1,393 PO 6209-00027 ลว 3 ก.ย.62

นายสุรศักด์ิ นิตย์ชัยยะวงศ์ / 1 รายการ 4,500 นายสุรศักด์ิ นิตย์ชัยยะวงศ์ / 1 รายการ 4,500 PO 6209-00028 ลว 3 ก.ย.62

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 63,700.00 63,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ /63700 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ /63700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00007 ลว 2 ก.ย. 62

19
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
 ทะเบียน 1กค5114 ชม. จ านวน 1 คัน

3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /3,500
ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /
3,500

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00362 ลว 29 สค.62

20
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
 ทะเบียน 1กค5117 ชม. จ านวน 1 คัน

4,610.00 4,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /4,610
ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /
4,610

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00363 ลว 29 สค.62

21
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
 ทะเบียน 1กค5104 ชม. จ านวน 1 คัน

3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /3,500
ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /
3,500

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00365 ลว 29 สค.62

22
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
 ทะเบียน 1กค5106 ชม. จ านวน 1 คัน

4,480.00 4,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /4,480
ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /
4,480

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00366 ลว 29 สค.62

23
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
 ทะเบียน 1กค5105 ชม. จ านวน 1 คัน

3,480.00 3,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /3,480
ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /
3,480

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00370 ลว 29 สค.62

24
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
 ทะเบียน กฎ4732 ชม. จ านวน 1 คัน

1,410.00 1,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /1,410
ร้านบลึการช่าง โดยนายหล้า หาญหม่อง /
1,410

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00371 ลว 29 สค.62

25
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 
ทะเบียน ขค 9401 ชม. จ านวน 1 คัน

2,734.92 2,734.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด / 2,734.92 บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด / 2,734.92 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00377 ลว 29 สค.62

26
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 
ทะเบียน กย 6171 ชม. จ านวน 1 คัน

36,149.95 36,149.95 วิธีเฉพาะเจาะจง
อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา แปง
เชียงแสน / 36,149.95

อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา 
แปงเชียงแสน / 36,149.95

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00378 ลว 29 สค.62

27
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 
ทะเบียน กย 6170 ชม. จ านวน 1 คัน

8,560.00 8,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา แปง
เชียงแสน / 8,560

อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา 
แปงเชียงแสน / 8,560

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00381 ลว 29 สค.62

28 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00044 ลว. 2 ก.ย. 62
29 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 18,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00043  ลว. 4 ก.ย. 62
30 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ / 1,800 บ. นายอุดร มูลมอญ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00042  ลว. 4 ก.ย. 62
31 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 28,857.50 28,857.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช/ 28,857.50 บาท ร้านกฤษณาพานิช/ 28,857.50 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00018 ลว 3 ก.ย. 62

32
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 
ทะเบียน บท 2244 พะเยา จ านวน 1 คัน

44,597.60 44,597.60 วิธีเฉพาะเจาะจง
อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา แปง
เชียงแสน / 44,597.60

อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส โดยนางสาวธีร์กัญญา 
แปงเชียงแสน / 44,597.60

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00046 ลว 5 กย.62

33
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 
ทะเบียน ขฉ 7132 ชม. จ านวน 1 คัน

11,368.22 11,368.22 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ / 44,597.60 บ.โตโยต้า เชียงใหม่ / 44,597.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00047 ลว 5 กย.62

34 จัดซ้ือจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดิแอดวานซ์โซลูช่ัน จ ากัด 15,000 บาท บ.ดิแอดวานซ์โซลูช่ัน จ ากัด 15,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00032 ลว. 4 กย.62

35 จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง จ านวน 2 เคร่ือง 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ากัด 
8,000 บาท

บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ากัด 
8,000 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00033 ลว. 4 กย.62



36 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 14,440.00 14,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 14,440 บาท, 
หจก.ศิริวงศ์พานิช 16,175 บาท

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 14,440 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00034 ลว. 4 กย.62

37 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 7,850.00 7,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 7,850 บาท หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 7,850 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00035 ลว. 4 กย.62

38 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 18,000 บาท หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 18,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00036 ลว. 4 กย.62

39
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย 1 งาน

10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที เอ็น เอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 10,000
 บาท.

บ.ที เอ็น เอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 10,000
 บาท.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00037 ลว. 4 กย.62

40 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ 65,540.00 65,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
65,540 บาท, หจก.สมาร์ท สมาร์ท 70,400 
บาท, บ.เทพรัตน์ โอเอ จก. 70,010 บาท

บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
65,540 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00045 ลว.5 กย.62

41 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,935.00 9,935.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ /9,935 บาท ร้านธีรพานิชย์ /9,935 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00055 ลว 6 กย. 62

42 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 9,704.00 9,704.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านกฤษณาพานิช 8184 / บจก.เคซีซีพี 2011
 กรุ๊ป 1520

ร้านกฤษณาพานิช 8184 / บจก.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 1520 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6208-00402 ลว 30  ส.ค. 62 
PO6208-00403 ลว 30 ส.ค. 62

43 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 4,272.00 4,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ / 4,272 บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ / 4,272 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00048 ลว 5 กย. 62
44 จัดซ้ือสารเคมี จ านวน 11 รายการ 14,278.00 14,278.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร 8,608 / บ.ข่านต้า 5,670 บ.เคมีกิจเกษตร 8,608 / บ.ข่านต้า 5,670 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00049 ลว 5 กย. 62
45 PO6209-00050 ลว 5 กย. 62

46 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 27,175.00 27,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 6,750 / บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 20,425 บ.ข่านต้า 6,750 / บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 20,425 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00052 ลว 6 กย. 62

47 PO6209-00053 ลว 6 กย. 62

48 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 12 รายการ 10,420.00 10,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแม่สลองไบค์ โดยนายประคอง ขัติยะ 
10,420

ร้านแม่สลองไบค์ โดยนายประคอง ขัติยะ 10,420 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00054 ลว 6 กย. 62

49 จัดซ้ือวัสดุรวม จ านวน 44 รายการ 57,630.00 57,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ศิริวงศ์พานิช 7,521/หจก.เชียงใหม่มานะ
พานิช 41,461 /หจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 8,648

หจก.ศิริวงศ์พานิช 7,521/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 41,461 /หจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 8,648ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00065 ลว 6 ก.ย. 62

PO6209-00066 ลว 6 ก.ย. 62
PO6209-00064 ลว 6 ก.ย. 62

50 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 200,0000 หจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 200,000 ไม่เกินวงงเงินงบประมาณ PO6209-00063 ลว 6 ก.ย. 62

51

จ้างเหมาส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน และจับพิกัดการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินรายแปลงของเกษตร และ
จัดท าแผนท่ีแสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
 พ้ืนท่ีต าบลแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

197,600.00 197,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/197,600 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/197,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00030 ลว. 3 ก.ย.62

52 จ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงฯ 500 เล่ม58,500.00 58,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วนิดาการพิมพ์/58,500 บ.บจ.ครองช่างพ
ร้ินท์ต้ิง/62,500 บ./หจก.ภทระ พรี เพรส/
65,000 บ.

หจก.วนิดาการพิมพ์/58,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00031 ลว. 3 ก.ย.62

53 จ้างท าฐานข้อมูล และวิเคราะห์ชุมชนโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/17,000 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/17,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00085 ลว. 10 ก.ย.62

54

จ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษ เช้ือโรคร้ายแรง 
และโลหะหนักท่ีตกค้างในผลผลิต แหล่งน้ า
และปุ๋ยหมักพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP
 และ Mc Donalds GAP มูลนิธิโครงการหลวง

197,575.50 197,575.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)/
197,575.50 บ.

บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)/197,575.50 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00067 ลว. 6 ก.ย.62

55 จ้างเหมาท าส่ือ(คู่มือการก าจัดมอดกาแฟ) จ านวน 75 เล่ม19,500.00 19,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย/19,500
 บ./บจ.ประชากรธุรกิจ/22,068.75 บ.

บจ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย/19,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00061 ลว. 6 ก.ย.62

56 จ้างท าหนังสือคู่มือการขนส่งและการกกลูกไก่ จ านวน 1,000 เล่ม30,762.50 30,762.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย/
30,762.50 บ./บจ.ประชากรธุรกิจ/37,450 
บ./บจ.เอเบิลครีเอเตอร์/34,240 บ.

บจ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย/30,762.50 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00058 ลว. 6 ก.ย.62



57 จ้างเหมาส ารวจข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯ แม่มะลอ15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/15,000 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00062 ลว. 6 ก.ย.62

58
จ้างพิมพ์คู่มือเอกสารองค์ความรู้
โครงการหลวง (Reprint) จ านวน 4 เร่ือง รวม
 400 เล่ม

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลอยการพิมพ์/50,000 บ. หจก.พลอยการพิมพ์/50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00060 ลว.6 ก.ย.62

59 จ้างเหมาจัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 รายการ52,751.00 52,751.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย /52,751 บ./ร้านสหบรร
จุภัณฑ์/58,400 บ./ร้านพราวโปรดักส์แอนด์ 
แพคเกจจ้ิง เซอร์วิส/58,200 บ.

บจ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย /52,751 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00057 ลว. 6 ก.ย.62

60
จ้างจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินราย
แปลงของชุมชน จ านวน 345 แปลง

15,525.00 15,525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริปริทย์วิศวกรรม/15,525 บ. หจก.ศิริปริทย์วิศวกรรม/15,525 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00059 ลว.6 ก.ย.62

61
จ้างเหมาส ารวจข้อมูลและจับพิกัดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินฯพ้ืนท่ีแม่สลอง จ านวน 3 ชุมชน
 (แปลงท่ีตกส ารวจ)

89,700.00 89,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริปริทย์วิศวกรรม/89,700 บ. หจก.ศิริปริทย์วิศวกรรม/89,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00056 ลว. 6 ก.ย.62

62
จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดท าส่ือ
(Backdrop) ขนาด 434 x 230 ซม. จ านวน 
1 เร่ือง

15,408.00 15,408.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย /15,408 บ./ร้านสหบรร
จุภัณฑ์/16,650 บ./ร้านพราวโปรดักส์แอนด์ 
แพคเกจจ้ิง เซอร์วิส/17,600 บ.

บจ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย /15,408 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00051 ลว. 5 ก.ย.62

63 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 10,925.00 10,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,800 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00068 ลว. 10 ก.ย.62
64 หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,125 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,125 บ. PO6209-00069 ลว. 10 ก.ย.62
65 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 32,617.00 32,617.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 15,424 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 11,242 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00070 ลว. 10 ก.ย.62

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 11,242 บ./ บ.ข่านต้า 1,680 บ./ PO6209-00071 ลว. 10 ก.ย.62
หจก.จ.เจริญการเกษตร 11,400 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,450 บ./ PO6209-00072 ลว. 10 ก.ย.62
บ.ข่านต้า 13,100 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร 13,245 บ. PO6209-00073 ลว. 10 ก.ย.62
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 25,330 บ./
บ.เคมีกิจเกษตร 16,095 บ.

66 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 15 รายการ 46,962.00 46,962.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 32,462 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 18,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00076 ลว. 10 ก.ย.62
บ.ข่านต้า 3,820 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 20,970 บ./ PO6209-00078 ลว. 10 ก.ย.62
หจก.จ.เจริญการเกษตร 20,970 บ./ บ.ข่านต้า 2,200 บ./ PO6209-00083 ลว. 10 ก.ย.62
หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 18,840 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 4,912 บ. PO6209-00086 ลว. 10 ก.ย.62

67 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 13,521.75 13,521.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 7,537.50 บ./ บ.ข่านต้า 7,475 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00091 ลว. 10 ก.ย.62
บ.เคมีกิจเกษตร 2,071.75 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร 2,071.75 บ./ PO6209-00092 ลว. 10 ก.ย.62
ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 3,000 บ./ ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 3,000 บ./ PO6209-00094 ลว. 10 ก.ย.62
หจก.จ.เจริญการเกษตร 975 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 975 บ. PO6209-00095 ลว. 10 ก.ย.62

68 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 27,404.00 27,404.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 1,910 บาท, บ.แกลส
ซ่ีแลนด์ จ ากัด 17,494 บาท , หจก.จเจริญ
การเกษตร 8,000 บาท

หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 1,910 บาท, บ.
แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 17,494 บาท , หจก.จ
เจริญการเกษตร 8,000 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00137 ลว.11 กย.62   
PO6209-00139 ลว.11 กย.62  
PO6209-00140 ลว.11 กย.62

69 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 25,414.00 25,414.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
20,544 บาท , หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 
4,870 บาท

บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
20,544 บาท , หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 
4,870 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6209-00141 ลว.11 กย.62  
PO6209-00142 ลว.11 กย.62

70 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4 รายการ 3,472.00 3,472.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,472 บาท หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,472 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00145 ลว. 11 กย.62
71 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกาตร 7,200 บาท หจก.จ.เจริญการเกาตร 7,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00146 ลว. 11 กย.62

72 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 3 รายการ 10,879.04 10,879.04 วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 / 
10,879.04 บาท

สถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 / 
10,879.04 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00147 ลว. 11 กย.62

73 จ้างเหมาบริการรถยนต์ ตู้ จ านวน 1 คัน 12,600.00 12,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 12,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 12,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00162 ลว. 2 ก.ย. 62

74 จ้างวิเคราะห์สถานะธาตุอาหารในพืช จ านวน 28 ตัวอย่าง21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 21,000 บ.

หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 21,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00269 ลว. 27 ส.ค. 62



75 จ้างวิเคราะห์คุณสมบัติดิน จ านวน 2 ตัวอย่าง 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 1,500 บ.

หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 1,500 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00270 ลว. 27 ส.ค. 62



76 จ้างเหมาวิเคราะห์โลหะหนักในดินและพืช  จ านวน 6 ตัวอย่าง18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้องปฏิบัติการปฐพีศสาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์ / 18,000 บ.

ห้องปฏิบัติการปฐพีศสาสตร์ ภาควิชาพืช
ศาสตร์และปฐพีศาสตร์ / 18,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00308 ลว. 27 ส.ค. 62

77 จ้างวิเคราะห์ปริมาณน้ ามันและโปรตีนในเมล็ดเฮมพ์ จ านวน 59 ตัวอย่าง44,400.00 44,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 44,400 บ.

หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 44,400 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00314 ลว. 27 ส.ค. 62

78 จ้างวิเคราะห์สถานะธาตุอาหารในพืช จ านวน 12 ตัวอย่าง15,600.00 15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 15,600 บ.

หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 15,600 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00316 ลว. 27 ส.ค. 62

79 จ้างเหมาจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินรายแปลงของชุมชน  จ านวน 3 รายการ76,310.00 76,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. อรจิรา ใจสุข / 76,310 บ. น.ส. อรจิรา ใจสุข / 76,310 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00339 ลว. 28 ส.ค. 62
80 จ้างเหมาจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินรายแปลงของชุมชน  จ านวน 3 รายการ38,460.00 38,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. อรจิรา ใจสุข / 38,460 บ. น.ส. อรจิรา ใจสุข / 38,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00344 ลว. 28 ส.ค. 62

81 จ้างเหมาพิมพ์ย้อมชุดพรางผ้าทอผสมเฮมพ์ จ านวน 1 รายการ70,620.00 70,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) / 
70,620 บ.

บ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) / 
70,620 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00333 ลว. 28 ส.ค. 62

82 จ้างเหมาป่ันเส้นด้ายผสมเฮมพ์ จ านวน 1 รายการ 48,257.00 48,257.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เตียง้วน ป่ันด้าย จ ากัด / 48,257 บ. บ.เตียง้วน ป่ันด้าย จ ากัด / 48,257 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00342 ลว. 28 ส.ค. 62

83 จ้างเก็บรวบรวมเห็ดป่าเพ่ือผลิตหัวเช้ือเห็ดทดสอบ 6,350.00 6,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดท้องถ่ินและเห็ด
เศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีสูง / 6,350 บ.

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดท้องถ่ินและเห็ด
เศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีสูง / 6,350 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00341 ลว. 28 ส.ค. 62

84 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างเมล็ดงาม้อน จ านวน 1 ตัวอย่าง 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 3,500 บ.

หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 3,500 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00340 ลว. 28 ส.ค. 62

85 จ้างวิเคราะห์คุณสมบัติดิน จ านวน 11 รายการ 11,690.00 11,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 11,690 บ.

หจก.ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ / 11,690 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00338 ลว. 28 ส.ค. 62

86 จ้างเหมาจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินรายแปลงของชุมชน  จ านวน 3 รายการ70,675.00 70,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพัชรวัฒน์  พัชระรุ่งเกียรติ / 70,675 บ. นายพัชรวัฒน์  พัชระรุ่งเกียรติ / 70,675 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6208-00355 ลว. 28 ส.ค. 62

87 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 18,500.00 18,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 18,500 
บ./ หจก. สมาร์ท มาร์ท 21,970 บ./ บ.เทพ
รัตน์ 23,790 บ.

บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)     
18,500 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00157 ลว. 11 ก.ย. 62

88 จัดซ่ือสารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงและโรคพืช จ านวน 4 รายการ5,100.00 5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง  5,100 บ. มูลนิธิโครงการหลวง  5,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00153 ลว. 11 ก.ย. 62

89 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 15,633.00 15,633.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. ศิริวงศ์ 3,083 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะ 
6,630 บ./บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)
 5,920 บ.

หจก. ศิริวงศ์ 3,083 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะ
 6,630 บ./บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) 5,920 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00158 /
PO6209-00159/PO6209-00160 ลว. 11 
ก.ย. 62

90 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 44,250.00 44,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เคมีกิจเกษตร 23,700 บ./ บ.ฮกเชียงล้ง
พาณิชย์ 9,900 บ. / ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 
9,000 บ./ จ.เจริญการเกษตร 21,400 บ.

บ.เคมีกิจเกษตร 23,700 บ./ บ.ฮกเชียงล้ง
พาณิชย์ 9,900 บ. /จ.เจริญการเกษตร 
10,650 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00079 /
PO6209-00080/PO6209-00082  ลว. 10
 ก.ย. 62

91 จัดซ้ือวัสดุประปา  จ านวน 4 รายการ 6,880.00 6,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จ. เจริญการเกษตร 6,880 บ./ เชียงใหม่สินเสรี 
 7,810 บ.

จ. เจริญการเกษตร 6,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00084 ลว. 10 ก.ย. 62

92 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฮกเชียงล้งพานิชย์ 3,500 บ./ เชียงใหม่สิน
เสรี  3,650 บ.

หจก.ฮกเชียงล้งพานิชย์ 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00075 ลว. 10 ก.ย. 62

93 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 80,305.00 80,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จ.เจริญการเกษตร 80,305 บ./ บ.แกลสซ่ี
แลนด์ 80,718 บ./ ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 3,900
 บ./ บ.วิสและบุตร 61,501 บ.

จ.เจริญการเกษตร 80,305 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00077 ลว. 10 ก.ย. 62

94 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 11,495.00 11,495.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จ.เจริญการเกษตร 11,495 บ./ บ.วิสและบุตร
 10,215 บ.

จ.เจริญการเกษตร 11,495 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00074 ลว. 10 ก.ย. 62

95 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 11 รายการ 134,650.00 134,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 11,248 บ./ บ.ฮอทิ
โกร  10,300 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,982 บ./
 หจก. จ.เจริญการเกษตร 100,320 บ./ บ.เคมี
กิจเกษตร 2,800 บ.

หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 11,248 บ./ บ.ฮอทิ
โกร  10,300 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,982 
บ./ หจก. จ.เจริญการเกษตร 100,320 บ./ บ.
เคมีกิจเกษตร 2,800 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6209-00114/ 
PO6209-00113/PO6209-00112 / 
PO6209-00111/ PO6209-00110  ลว. 10
 ก.ย. 62

96 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 42,905.00 42,905.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ข่านต้า 42,355 บ./ บ.ฮอทิโกร 550 บ. บ. ข่านต้า 42,355 บ./ บ.ฮอทิโกร 550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00102/ PO6209-00109ลว. 10 
ก.ย. 62

97 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 396.00 396.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 396 บ. หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 396 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00090 ลว. 10 ก.ย. 62

98 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 18,365.00 18,365.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 15,555 
บ./ หจก. ศิริวงศ์พาณิชย์ 3,490 บ./ หจก.
เชียงใหม่มานะพานิชย์ 2,810 บ.

บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์  15,555 บ./       หจก.
เชียงใหม่มานะพานิชย์ 2,810 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00101/ PO6209-00099ลว. 10 
ก.ย. 62



99 จัดซ้ือวัสดุประปา  จ านวน 10 รายการ 17,475.00 17,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จ.เจริญการเกษตร 17,475 บ./ หจก.
เชียงใหม่สินเสรี 21,100 บ.

หจก. จ.เจริญการเกษตร 17,475 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00093 ลว. 10 ก.ย. 62

100 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 5,258.00 5,258.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ศิริวงศ์พาณิชย์ 6,152 บ. /หจก.เชียงใหม่
มานะพานิช 4,490 บ.

หจก.ศิริวงศ์พาณิชย์ 768 บ. /หจก.เชียงใหม่
มานะพานิช 4,490 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00096/ PO6209-00097ลว. 10 
ก.ย. 62

101 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 13 รายการ 27,040.00 27,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 30,490 บ, หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 21,890 บ, ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00163 ลว. 13 ก.ย. 62
ร้านกฤษณาพานิช 28,050 บ.,ร้านเชียงฮง ร้านกฤษณาพานิช 5,150 บ. PO6209-00164 ลว. 13 ก.ย. 62
3,610 บ.

102 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 2 รายการ 7,800.00 7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯ พบพระ 7,800 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯ พบพระ 7,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00165 ลว. 13 ก.ย. 62

103 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และส านักงาน จ านวน 15 รายการ70,330.00 70,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
67,960 บาท , หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 
62,400 บาท

บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
64,900 บาท , หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 
5,430 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00194/PO6209-00195 ลว. 17 
ก.ย. 62

104 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 22,040.00 22,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,700 บ. , หจก.ธ.
ปราณีการเกษตร 11,840 บ. , Natural 
Agriculture 10,200 บ.

หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,200 บ. , หจก.ธ.
ปราณีการเกษตร 11,840 บ. , Natural 
Agriculture 10,200 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00177/PO6209-00178 ลว.13 
ก.ย.62

105 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 10 รายการ 2,819.00 2,819.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เชียงใหม่มานะพานิช 1,029 บ. , หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 1,280 บ. , บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,486
 บ. , หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 1,350 บ.

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 1,029 บ. หจก.จ.
เจริญการเกษตร 1,280 บ. , หจก.นอร์ท
เทอร์นฯ 510 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00179/PO62096-00180/PO62
09-00181 ลว.13 ก.ย.62

106 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 4 รายการ 15,625.00 15,625.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 5,250 บ. ,หจก. จ.
เจริญการเกษตร 10,375 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 
8,819 บ., หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 7,565 บ.

บ.ล้ิมศักดากุลฯ 5,250 บ. หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 10,375 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00182/PO6209-00183 ลว.13 
ก.ย.62

107 จัดซ้ืองานครัว จ านวน 8 รายการ 3,331.00 3,331.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเชียงฮง 3,886 บ. , กฤษณาพานิช 4,060
 บ

ร้านเชียงฮง 2,221 บ. , กฤษณาพานิช 
1,110 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00184/PO6209-00185 ลว.13 
ก.ย.62

108 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และส านักงาน จ านวน 14 รายการ28,635.00 28,635.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
26,445 บาท , หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 
25,880 บาท

บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23,605 บาท , หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 
5,030 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00199/PO6209-00200 ลว. 17 
ก.ย. 62

109 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 26 รายการ 52,070.50 52,070.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พาณิชย์ 20,227 บ. / หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 14,445.50 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00193 ลว. 17 ก.ย. 62
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 40,855.50 บ./ บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ 37,625 บ. PO6209-00196 ลว. 17 ก.ย. 62
บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ 41,575 บ.

110 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 16 รายการ 18,225.00 18,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่สินเสรี 18,225 บาท หจก.เชียงใหม่สินเสรี 18,225 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00186 ลว. 16 กย.62
111 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 10 รายการ 4,325.00 4,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 4,325 บาท หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 4,325 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00187 ลว. 16 กย.62

112 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง จ านวน 3 รายการ 19,153.78 19,153.78 วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41  
19,153.78 บาท

สถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41  
19,153.78 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00188 ลว. 16 กย.62

113 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 5,360.00 5,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ล้ิมศักดากุล 3,145 / หจก. จ.เจริญ
การเกษตร 2,215

บจก.ล้ิมศักดากุล 3,145 / หจก. จ.เจริญ
การเกษตร 2,215

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6209-00089  PO6209-00088 ลว 10
 กย 62

114 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 11,750.00 11,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ เจริญการเกษตร 11,750 หจก.จ.เจริญการเกษตร 11,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6209-00081 ลว 10 ก.ย. 62
115 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 24,950.00 24,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ เจริญการเกษตร 24,950 หจก.จ.เจริญการเกษตร 24,950 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6209-00087 ลว 10 ก.ย. 62

116 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 71,552.00 71,552.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 36,952 หจก.จเจริญ
การเกษตร 34,600

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 36,952 หจก.จเจริญ
การเกษตร 34,600

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6209-00191 PO 6209-00192 ลว 17
 ก.ย. 62

117 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 9 รายการ 70,815.00 70,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เคมีกิจการเกษตร 47,685 บาท/บ.ล้ิมศักดา
กุลเคมีเกษตร 23,130 บาท

บ.เคมีกิจการเกษตร 47,685 บาท/บ.ล้ิม
ศักดากุลเคมีเกษตร 23,130 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6209-00209 PO 6209-00210 ลว 18
 ก.ย. 62

118 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 6 รายการ 3,475.00 3,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 
1,460 บาท/ ร้านกฤษณาพานิช 1,625 บาท/
 บ.แกสซ่ีแลนด์ 390 บาท

หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 
1,460 บาท/ ร้านกฤษณาพานิช 1,625 
บาท/ บ.แกสซ่ีแลนด์ 390 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6209-00169 PO 6209-00170  PO 
6209-00171  ลว 13  ก.ย. 62

119 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 7 รายการ 54,915.00 54,915.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เคมีกิจการเกษตร 4,115 บาท/บ.ล้ิมศักดากุล
เคมีเกษตร 42,800 บาท /หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 8,000 บาท

บ.เคมีกิจการเกษตร 4,115 บาท/บ.ล้ิมศักดา
กุลเคมีเกษตร 42,800 บาท /หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 8,000 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6209-00172 PO 6209-0013  PO 
6209-00174  ลว 13  ก.ย. 62



120 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 6 รายการ 4,490.00 4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 2,130 บาท/กฤษณา
พานิช 2,360 บาท

เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 2,130 บาท/กฤษณา
พานิช 2,360 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6209-00175 PO 6209-00176 ลว 13
 ก.ย. 62

121 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 6 รายการ 25,200.00 25,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.จ.เจริญการเกษตร 15,000 บาท/ร้าน
กฤษณาพานิช 10,200 บาท

หจก.จ.เจริญการเกษตร 15,000 บาท/ร้าน
กฤษณาพานิช 10,200 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6209-00189 PO 6209-00190 ลว 17
 ก.ย. 62

122 จัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 20 รายการ 49,995.00 49,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง  49995 มูลนิธิโครงการหลวง  49995 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00216 ลว 23 ก.ย. 62
123 จัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 2 รายการ 4,990.00 4,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง  4,990.00 มูลนิธิโครงการหลวง  4,990.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-002222 ลว 23 ก.ย. 62
124 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 10,460.00 10,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ 10,460 หจก.เอเซียปศุสัตว์ 10,460 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00217 ลว 23 ก.ย. 62

125 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 46,308.00 46,308.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 12,160 บจก.
เชียงใหม่แจนิโทเรียล 29,750 ร้านกฤษณา
พานิช 4,398

บจก.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 12,160 บจก.
เชียงใหม่แจนิโทเรียล 29,750 ร้านกฤษณา
พานิช 4,398

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00215 PO6209-00214 
PO6209-00213 ลว 23 ก.ย. 62

126 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 40 รายการ 45,030.00 45,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ศิริวงศ์พานิช 8,482 หจก.เชียงใหม่มานะ
พานิช 36,208 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 
340.00

หจก.ศิริวงศ์พานิช 8,482 หจก.เชียงใหม่
มานะพานิช 36,208 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 
340.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6209-00218 PO6209-00219 
PO6209-00220 ลว 23 ก.ย. 62

127 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 149,825.00 149,825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00221 ลว 25 ก.ย. 62

128 จ้างท าป้ายโรอัพ จ านวน 2 เร่ือง จ านวน 6 ชุด 26,400.00 26,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/
26,400 บ.

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/
26,400 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00201 ลว.17 ก.ย.62

129 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 8,386.00 8,386.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่มานะพานิช/8,386 บ. หจก. เชียงใหม่มานะพานิช/8,386 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6209-00202 ลว.18 ก.ย.62



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 72,850.00        กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 72,850.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00001
ลว. 2 ก.ย. 62

2 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศอำคำรศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ 3,477.50          3,477.50          เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 3,477.50          บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 3,477.50           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00002
ควำมรู้เก่ียวกับพระรำชกรณียกิจฯ จ้ำนวน 1 เคร่ือง ลว. 9 ก.ย. 62

3 จ้ำงซ่อมแซมพ้ืนผิวถนนภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 143,000.00      143,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ.พี.ซี.สเลอร่ีซีล 143,000.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ.พี.ซี.สเลอร่ีซีล 143,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00003
2.ลอต เอ็นจิเนียร่ิง 144,450.00      ลว. 11 ก.ย. 62
3.เอ.วำ ทรำฟฟิค 145,520.00      

4 จ้ำงตีเส้นจรำจรช่องเดินรถโดยสำร และช่องทำงรถจักรยำน 200,000.00      195,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุดยอด ทรำฟฟิค 195,000.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุดยอด ทรำฟฟิค 195,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00004
ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 2.หจก.เคคอนเซำท์ 210,000.00      ลว. 11 ก.ย. 62

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ล้ำปำงภำณุภัทร์ก่อสร้ำง 2008 210,500.00      

5 จ้ำงซ่อมแซมพ้ืนอำคำรนิทรรศกำร 1 และ 2 32,000.00        32,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที.999 31,500.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที.999 31,500.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00005
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำอิง 31,800.00        ลว. 11 ก.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วน เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 32,000.00        

6 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กต 3343 เชียงใหม่ 4,371.49          4,371.49          เฉพำะเจำะจง บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 4,371.49          บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 4,371.49           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00006
ลว. 13 ก.ย. 62

7 ซ้ือตำข่ำยแบดมินตัน 360.00             360.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 360.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 360.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00007
ลว. 13 ก.ย. 62

8 จ้ำงย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 9,897.50          9,897.50          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 9,897.50          บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 9,897.50           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00008
2.ร้ำนคอมมอนแอร์ 10,486.00        ลว. 13 ก.ย. 62
3.บริษัท เชียงใหม่อุปกรณ์ เคร่ืองเย็น จ้ำกัด 11,235.00        

9 จ้ำงเปล่ียนหม้อพักน้้ำ รถยนต์หมำยเลขทะเบียน ขฉ 4489 2,005.00          2,005.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 2,005.00          บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 2,005.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00009
เชียงใหม่ ลว. 13 ก.ย. 62

10 ซ้ือพรรณไม้ 2,100.00          2,100.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 2,100.00          ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 2,100.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00010
2.สวนเอ้ือพรรณมูรพันธ์ุ โดยนำงสำวอิสรำภรณ์ มำนวล 2,250.00          ลว. 13 ก.ย. 62
3.นำงล้ำดวน รำชวงศำ 2,400.00          

11 ซ้ือน้้ำด่ืม 9,994.00          9,994.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนด้ำรงค์ศิลป์ โดยนำงชญำน์นันท์ วีระพงศ์กมล 9,994.00          ร้ำนด้ำรงค์ศิลป์ โดยนำงชญำน์นันท์ วีระพงศ์กมล 9,994.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00011
2.บริษัท บียอนด์อินดัสตรีย์ จ้ำกัด 10,257.00        ลว. 13 ก.ย. 62
3.น้้ำด่ืม รินเพชร 10,520.00        

12 ซ้ือแป๊ปประปำ 4,095.00          4,095.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 4,095.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 4,095.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00012
ลว. 17 ก.ย. 62

13 ซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ส้ำหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือในกำรดูแลรักษำสวน 30,358.00        30,358.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 30,358.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 30,358.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00013
จ้ำนวน 4 รำยกำร 2.บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ้ำกัด 32,587.00        ลว. 17 ก.ย. 62

3.ร้ำนตนำนุวัฒน์ 32,880.00        

14 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 38,000.00        38,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำน เค แอนด์ เอ็ม ปร้ินต้ิง โดยนำยจรัญ กว้ำงปิน 38,000.00        ร้ำน เค แอนด์ เอ็ม ปร้ินต้ิง โดยนำยจรัญ กว้ำงปิน 38,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00014
2.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 45,000.00        ลว. 18 ก.ย. 62
3.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 42,500.00        

15 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองชงกำแฟ ร้ำนกำแฟ HRDI 5,992.00          5,992.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ออลอะเบำท์ คอฟฟ่ี 5,992.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ออลอะเบำท์ คอฟฟ่ี 5,992.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00015
ลว. 18 ก.ย. 62

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

16 จ้ำงผลิตแผ่นพับเส้นทำงชมสวนในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 19,260.00        19,260.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ้ำกัด 19,260.00        บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ้ำกัด 19,260.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00016
2.รักษ์พร้ินต้ิงแอนด์กรำฟฟิค ดีไซน์ 20,000.00        ลว. 18 ก.ย. 62
3.ร้ำนสีสันปร้ินต้ิง 19,800.00        

17 จ้ำงซ่อมแอร์รถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ 4,800.00          4,800.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 4,800.00          ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 4,800.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00017
ลว. 20 ก.ย. 62

18 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองชงกำแฟ ร้ำนกำแฟ HRDI 1,016.50          1,016.50          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ออลอะเบำท์ คอฟฟ่ี 1,016.50          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ออลอะเบำท์ คอฟฟ่ี 1,016.50           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00018
ลว. 20 ก.ย. 62

19 จ้ำงเหมำตัดแต่งก่ิงไม้ตำมแนวสำยไฟถนน 15,000.00        15,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยวิเชียร ศรีจันทร์ต๊ะ 15,000.00        นำยวิเชียร ศรีจันทร์ต๊ะ 15,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00019
2.นำยวินัย ท้ำสวน 20,000.00        ลว. 20 ก.ย. 62
3.นำยอ้ำนวย ท้ำวจันทร์ 16,500.00        

20 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืชทะเลทรำย จ้ำนวน 19 รำยกำร 1,955.00          1,955.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เดรสโรซ่ำ กำร์เด้น 1,955.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เดรสโรซ่ำ กำร์เด้น 1,955.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00020
ลว. 26 ก.ย. 62

21 ซ้ือพรรณไม้ 48,000.00        48,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 48,000.00        ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 48,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00021
2.นำงล้ำดวน รำชวงศำ ลว. 26 ก.ย. 62
3.สวนเอ้ือพรรณมูรพันธ์ุ โดยนำงสำวอิสรำภรณ์ มำนวล

22 ซ้ือวัสดุจัดตกแต่งสวน 2,900.00          2,900.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนไอเดียลสตูดิโอ โดยนำยสุรพงษ์ จินดำธรรม 2,900.00          ร้ำนไอเดียลสตูดิโอ โดยนำยสุรพงษ์ จินดำธรรม 2,900.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00022
2.นำงทิพำพร อินต๊ะปำ 3,000.00          ลว. 26 ก.ย. 62
3.แกะด้ำ ค้ำเท่ียง โดยนำงสำวประภำพรรณ กันธรักษำ 3,000.00          

23 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00          1,800.00          เฉพำะเจำะจง นำยธีรศักด์ิ ยำมวงศ์ 1,800.00          นำยธีรศักด์ิ ยำมวงศ์ 1,800.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00023
ลว. 26 ก.ย. 62

24 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 5 รำยกำร 5,420.00          5,420.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โชตนำกำรไฟฟ้ำ 5,420.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โชตนำกำรไฟฟ้ำ 5,420.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00024
ลว. 26 ก.ย. 62

25 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ้ำนวน 21 รำยกำร 66,878.00        66,878.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 66,878.00        บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 66,878.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00025
2.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน 76,909.70        ลว. 26 ก.ย. 62
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 86,941.40        

26 ซ้ือต้นกล้ำดอกไม้ จ้ำนวน 25 รำยกำร 183,640.00      183,640.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 183,640.00      บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 183,640.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00026
2.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน 211,186.00      ลว. 26 ก.ย. 62
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 238,732.00      

27 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จ้ำนวน 11 รำยกำร 200,000.00      200,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 225,350.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 127,000.00       พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6209-00027
2.ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 206,960.00      (จ้ำนวน 9 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 26 ก.ย. 62
3.บริษัท เด่นชัยเทค 269,060.00      

ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 73,000.00         PO6209-00028
(จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 26 ก.ย. 62

28 จ้ำงร้ือถอนป้ำยและซุ้มไม้เล้ือย 65,000.00        65,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 65,000.00        บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 65,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00030
ลว. 30 ก.ย. 62

29 ซ้ือวัสดุส้ำหรับห่อผลผลิต จ้ำนวน 11 รำยกำร 20,726.00        20,726.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 20,726.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 20,726.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00031
2.ร้ำนอโมโซเนีย แลนด์สเคป 21,434.00        ลว. 5 ก.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 21,445.00        

30 จ้ำงซ่อมแซมสวนนำนำชำติ 200,000.00      137,500.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยเอกวิน ก๋องมูล 137,500.00      นำยเอกวิน ก๋องมูล 137,500.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00032



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

2.นำยเมืองจันทร์ ศรีมูล 145,000.00      ลว. 30 ก.ย. 62

31 ซ้ือหญ้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 29,278.00        29,278.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 29,278.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 29,278.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00033
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 38,473.00        ลว. 30 ก.ย. 62
3.ร้ำนอะโมโซเนียร์ แลนด์สเคป 37,773.00        

32 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 17 รำยกำร 78,137.00        78,137.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 78,137.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 78,137.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00034
2.น้้ำทรัพย์ วัสดุก่อสร้ำง 83,850.00        ลว. 30 ก.ย. 62
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 82,355.00        

33 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ้ำนวน 8 รำยกำร 12,100.00        12,100.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเงินไหลมำ 10,740.00        ร้ำนเงินไหลมำ 10,740.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6209-00035
2.นำงทิพำพร อินต๊ะปำ 12,780.00        (จ้ำนวน 3 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 62
3.แกะด้ำ ค้ำเท่ียง โดยนำงสำวประภำพรรณ กันธรักษำ 12,600.00        
4.นำงชัชสรัญ เหมือนกัน 1,620.00          ร้ำนสองพ่ีน้อง โดยนำงจุไรพร ชมพู 1,360.00           PO6209-00035
5.นำยณรงค์ ทองเอีย 1,560.00          (จ้ำนวน 5 รำยกำร) ลว. 30 ก.ย. 62
6.ร้ำนสองพ่ีน้อง โดยนำงจุไรพร ชมพู 1,360.00          

34 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร 24,000.00        24,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 2,982.89          ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 2,982.89           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00036
โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก ลว. 4 ก.ย. 62

35 จ้ำงติดต้ังระบบไฟแสงสว่ำงและจุดบริกำรระบบไฟฟ้ำ 94,982.00        95,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 94,982.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 94,982.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00037
ลว. 30 ก.ย. 62

36 ซ้ือวัสดุประปำ จ้ำนวน 11 รำยกำร 50,705.00        50,705.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 50,705.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 50,705.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00038
ลว. 30 ก.ย. 62

37 ซ้ือกล้วยไม้ จ้ำนวน 4 รำยกำร 49,980.00        49,980.00        เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 49,980.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 49,980.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00039
2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น 55,860.00        ลว. 30 ก.ย. 62
3.ร้ำนมำยด์พันธ์ุไม้ 54,390.00        

38 ซ้ือวัสดุ 30,000.00        30,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 30,000.00        บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 30,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00040
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 35,250.00        ลว. 30 ก.ย. 62
3.ร้ำนอะโมโซเนียร์ แลนด์สเคป 36,000.00        

39 ซ้ือวัสดุทรำยหยำบ 5,400.00          5,400.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 5,400.00          ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 5,400.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00041
ลว. 30 ก.ย. 62

40 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 7 รำยกำร 52,338.00        52,338.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 42,838.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 42,838.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6209-00042
2.ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 9,500.00          (จ้ำนวน 6 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 62

ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 9,500.00           PO6209-00043
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 30 ก.ย. 62

41 จ้ำงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนอำคำรนิทรรศกำร 1 และ 2 200,000.00      199,400.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อิทธิฤทธ์ิ 2499 199,400.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อิทธิฤทธ์ิ 2499 199,400.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00044
ลว. 30 ก.ย. 62

42 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ดูแลรถยนต์ จ้ำนวน 6 รำยกำร 10,931.00        10,931.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 10,374.00        บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 10,374.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00045
ลว. 30 ก.ย. 62

43 จ้ำงซ่อมแซมหลังคำอำคำรและจุดระบำยน้้ำ อำคำรส้ำนักงำน 1 51,000.00        51,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อิทธิฤทธ์ิ 2499 51,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อิทธิฤทธ์ิ 2499 51,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00046
ลว. 30 ก.ย. 62

44 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจร 55,700.00        55,700.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำรภีงำนป้ำย โดยนำงสำวฤทัยรัตน์ โพธ์ิศิริ 55,700.00        ร้ำนสำรภีงำนป้ำย โดยนำงสำวฤทัยรัตน์ โพธ์ิศิริ 55,700.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00047



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ลว. 30 ก.ย. 62

45 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 4 รำยกำร 3,898.01          3,898.01          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นครพิงค์ สวิทช์บอร์ด 3,898.01          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นครพิงค์ สวิทช์บอร์ด 3,898.01           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00048
ลว. 30 ก.ย. 62

46 ซ้ือสินค้ำประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 3,325.00          3,325.00          เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 3,325.00          นำยบุญธรรม จันทร์สำม 3,325.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00001
ลว. 5 ก.ย. 62

47 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์องค์กรภำคี 9,095.00          9,095.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 9,095.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 9,095.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00003
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต่องำน 9,844.00          ลว. 6 ก.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 9,630.00          

48 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 26 รำยกำร 59,008.85        59,008.85        เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 59,008.85        บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 59,008.85         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00004
ลว. 11 ก.ย. 62

49 จ้ำงผลิตสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 1,000 ช้ิน 41,730.00        41,730.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีพี เวิลด์ โปรดักท์ จ้ำกัด 41,730.00        บริษัท ทีพี เวิลด์ โปรดักท์ จ้ำกัด 41,730.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00005
ลว. 11 ก.ย. 62

50 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 15 รำยกำร 60,093.51        60,093.51        เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิงซิงเฮง จ้ำกัด 60,093.51        บริษัท ซิงซิงเฮง จ้ำกัด 60,093.51         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00006
ลว. 11 ก.ย. 62

51 จ้ำงท้ำป้ำยนิทรรศกำร สวนองค์กรธนำคำรแห่งประเทศไทย 85,600.00        85,600.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 85,600.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 85,600.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00007
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต่องำน 112,350.00      ลว. 11 ก.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 117,700.00      

52 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 49 รำยกำร 99,041.58        99,041.58        เฉพำะเจำะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 99,041.58        บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 99,041.58         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00008
ลว. 11 ก.ย. 62

53 จ้ำงผลิตตุ๊กตำมำสคอตอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 85,000.00        85,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.อำร์.ที.อินเตอร์เทรด จ้ำกัด 85,000.00        บริษัท ที.อำร์.ที.อินเตอร์เทรด จ้ำกัด 85,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00009
ลว. 13 ก.ย. 62

54 จ้ำงเหมำทำสีนกฟลำมิงโก้ 10,000.00        10,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนโรงประลอง โดยนำยชูศักด์ิ กุทัณฑ์มำศ 10,000.00        ร้ำนโรงประลอง โดยนำยชูศักด์ิ กุทัณฑ์มำศ 10,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00010
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ อำร์ท แอนด์ ครำฟท์ 13,500.00        ลว. 13 ก.ย. 62
3.นำยพงศ์พัฒน์ ออนเขียว 13,500.00        

55 จ้ำงผลิตใบปลิว 3,210.00          3,210.00          เฉพำะเจำะจง 1.เวียงบัวกำรพิมพ์ โดยนำงสำวนงนุช เนตรสว่ำง 3,210.00          เวียงบัวกำรพิมพ์ โดยนำงสำวนงนุช เนตรสว่ำง 3,210.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00011
2.ร้ำน ซี.เค.พร้ินต้ิง 3,600.00          ลว. 13 ก.ย. 62
3.บริษัท โชตนำพร้ินท์ จ้ำกัด 3,638.00          

56 จ้ำงผลิตกระเป๋ำผ้ำพิมพ์ลำย จ้ำนวน 2,000 ใบ 186,000.00      186,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนอิมเมจ โดยนำงอภันตรี จ้ำจด 186,000.00      ร้ำนอิมเมจ โดยนำงอภันตรี จ้ำจด 186,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00012
2.ร้ำนแอ็คโคส 2002 โดยนำงสำวอำภัสรำ นำวิกนันทน์ 200,000.00      ลว. 13 ก.ย. 62
3.ร้ำนแอ็คโคส โดยนำงสำวกนกพร ชุณหพงษ์ 210,000.00      

57 ซ้ือแผ่นไม้บุฟองน้้ำหุ้มหนังเทียม จ้ำนวน 2 รำยกำร 21,132.50        21,132.50        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ้ำกัด 21,132.50        บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ้ำกัด 21,132.50         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00013
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ พรภัณฑ์ 28,622.50        ลว. 13 ก.ย. 62
3.ร้ำนยูวัน ท่ีนอน 25,038.00        

58 จ้ำงล้ำงท้ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ 5,400.00          5,400.00          เฉพำะเจำะจง 1.นำยวิโรจน์ สุรินทร์ 5,400.00          นำยวิโรจน์ สุรินทร์ 5,400.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00014
2.นำยชำญ สุวรรณทอง 6,300.00          ลว. 13 ก.ย. 62
3.นำยพิพัฒน์ ขวัญเมือง 9,000.00          

59 ซ้ือแก้วน้้ำ 48,150.00        48,150.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จ้ำกัด 48,150.00        บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จ้ำกัด 48,150.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00015
ลว. 13 ก.ย. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

60 ซ้ือสินค้ำประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 3,500.00          3,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 3,500.00          นำยบุญธรรม จันทร์สำม 3,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00016
ลว. 13 ก.ย. 62

61 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ จ้ำนวน 5 รำยกำร 22,700.00        22,700.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยฐิติพงศ์ อยู่ชูฉำย 22,700.00        นำยฐิติพงศ์ อยู่ชูฉำย 22,700.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00017
2.ร้ำนอโน เอ็นจิเนียร่ิง โดยนำยอโนชำ เหล็กเทศ 24,050.00        ลว. 13 ก.ย. 62
3.ร้ำนเอ็นดีช็อป โดยนำยกฤศกร สุยะใจ 31,120.00        

62 จ้ำงท้ำผนังห้องเก็บของ 5,885.00          5,885.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 5,885.00          บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 5,885.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00018
2.บริษัท เค.พี.โฮมเทค จ้ำกัด 7,356.25          ลว. 13 ก.ย. 62
3.นำยศิวกร ศรีนิธิเจษฎำรัชต์ 7,450.00          

63 จ้ำงเหมำบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 33,000.00        33,000.00        เฉพำะเจำะจง ครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 33,000.00        ครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 33,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00019
ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 16 ก.ย. 62

64 ซ้ือหญ้ำมำเลเซีย 38,000.00        38,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวรำยุทธ โพพันธ์ 38,000.00        นำยวรำยุทธ โพพันธ์ 38,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00020
ลว. 16 ก.ย. 62

65 จ้ำงผลิตสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 171,200.00      171,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท จี.ซี.ม่ำ จ้ำกัด 171,200.00      บริษัท จี.ซี.ม่ำ จ้ำกัด 171,200.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00021
ลว. 16 ก.ย. 62

66 จ้ำงท้ำป้ำยช่ือห้องสแตนเลส จ้ำนวน 2 รำยกำร 11,800.00        11,800.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 11,800.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 11,800.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00022
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดบุศยพงษ์ 16,157.00        ลว. 16 ก.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สันโป่ง คอนสตรัคช่ัน 21,400.00        

67 จ้ำงเหมำเพ้นท์ผนังนอกอำคำร สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดำวอังคำร 35,000.00        35,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเนรมิต โดยนำยจักรพงษ์ เจริญวรรณ์ 35,000.00        ร้ำนเนรมิต โดยนำยจักรพงษ์ เจริญวรรณ์ 35,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00023
2.นำงสำวจุฑำรัตน์ พุทธิมำ 40,000.00        ลว. 16 ก.ย. 62
3.นำยปรัชญำ อินสุยะ 39,000.00        

68 ซ้ือแผ่นทำงเดินพร้อมติดต้ัง 62,000.00        62,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยกิตติ นำมปวง 62,000.00        นำยกิตติ นำมปวง 62,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00024
2.ร้ำนชำน แลนด์สเคป 77,500.00        ลว. 16 ก.ย. 62
3.บริษัท อิฐภรำดร จ้ำกัด 69,750.00        

69 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 2,250.00          2,250.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 2,250.00          บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 2,250.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00025
ลว. 16 ก.ย. 62

70 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส้ำหรับทำสีภำยนอก จ้ำนวน 3 รำยกำร 3,900.00          3,900.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 3,900.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 3,900.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00026
2.ร้ำนน้้ำทรัพย์ วัสดุก่อสร้ำง 4,060.00          ลว. 16 ก.ย. 62
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 4,000.00          

71 ซ้ือตะแกรงวำงของ 1,953.00          1,953.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท บุญถำวรเซรำมิค จ้ำกัด 1,953.00          บริษัท บุญถำวรเซรำมิค จ้ำกัด 1,953.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00027
ลว. 17 ก.ย. 62

72 จ้ำงซ่อมแซมกลุ่มอำคำรจัดแสดงองค์ควำมรู้ 200,000.00      102,900.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 102,900.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 102,900.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00028
2.นำงสำวอรนุช กันยะ 104,300.00      ลว. 17 ก.ย. 62
3.นำยวิวัฒน์ แปงเครือ 107,850.00      

73 ซ้ือครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง) 15,000.00        15,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กล้องเพชร 111 จ้ำกัด 15,000.00        บริษัท กล้องเพชร 111 จ้ำกัด 15,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00029
2.บริษัท เฟรนด์ อินสเปคช่ัน จ้ำกัด 18,457.50        ลว. 17 ก.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ-แม็ค อินเทลลิเจนท์ 19,367.00        

74 จ้ำงเหมำบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 14,425.00        14,425.00        เฉพำะเจำะจง ครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 14,425.00        ครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 14,425.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00030
ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 17 ก.ย. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

75 ซ้ือครุภัณฑ์ (ระบบประตูคีย์กำร์ด พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง) 10,000.00        10,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กล้องเพชร 111 จ้ำกัด 10,000.00        บริษัท กล้องเพชร 111 จ้ำกัด 10,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00031
2.บริษัท เฟรนด์ อินสเปคช่ัน จ้ำกัด 11,021.00        ลว. 17 ก.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ-แม็ค อินเทลลิเจนท์ 16,638.50        

76 จ้ำงผลิตปฏิทิน จ้ำนวน 500 เล่ม 52,430.00        52,430.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ้ำกัด 52,430.00        บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ้ำกัด 52,430.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00032
2.บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย จ้ำกัด 50,650.00        ลว. 17 ก.ย. 62
3.ร้ำนรักษ์พร้ินต้ิงแอนด์กรำฟฟิคดีไซน์ 60,000.00        

77 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรปรับปรุงรำชพฤกษ์เพลซ 102,078.00      102,078.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 102,078.00      บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 102,078.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00033
จ้ำนวน 5 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซีเค 2016 กำรก่อสร้ำง 127,640.30      ลว. 18 ก.ย. 62

3.บริษัท เค.พี.โอมเทค จ้ำกัด 132,598.68      

78 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยท่ีร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 25 รำยกำร 7,757.10          7,757.10          เฉพำะเจำะจง บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 7,757.10          บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 7,757.10           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00034
ลว. 20 ก.ย. 62

79 จ้ำงผลิตเส้ือกีฬำ จ้ำนวน 400 ตัว 72,000.00        72,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ลำนนำ อรำวด์ จ้ำกัด 72,000.00        บริษัท ลำนนำ อรำวด์ จ้ำกัด 72,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00035
2.ร้ำนรักษ์พร้ินต้ิงแอนด์กรำฟฟิค ดีไซน์ 100,000.00      ลว. 20 ก.ย. 62
3.ร้ำนบำยศศิ 80,000.00        

80 จ้ำงเหมำปูกระเบ้ือง สวนองค์กรมูลนิธิ บีเจซี บ๊ิกซี 45,000.00        45,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยสุเทพ ทองสว่ำง 45,000.00        นำยสุเทพ ทองสว่ำง 45,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00036
2.นำยสำยัญ ทิพย์สำร 48,000.00        ลว. 20 ก.ย. 62
3.นำยณัฐพงษ์ จิตม่ันชัยธรรม 50,000.00        

81 จ้ำงจัดภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงำนภำคี (สวนองค์กรมูลนิธิ 77,000.00        77,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยสุรศักด์ิ ก้ำมะหย่ี 77,000.00        นำยสุรศักด์ิ ก้ำมะหย่ี 77,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00037
บีเจซี บ๊ิกซี) 2.นำยสมบูรณ์ ดัสดีสอง 85,000.00        ลว. 20 ก.ย. 62

3.นำยนคเรศ บุญเรือง 88,000.00        

82 จ้ำงภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงำนภำคี สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 190,000.00      190,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยสุรศักด์ิ ก้ำมะหย่ี 190,000.00      นำยสุรศักด์ิ ก้ำมะหย่ี 190,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00038
2.นำยสมบูรณ์ ดัสดีสอง 210,000.00      ลว. 20 ก.ย. 62
3.นำยพีระภัทร์ ค้อมค้ำพันธ์ 200,000.00      

83 จ้ำงภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงำนภำคี (สวนองค์กรธนำคำรกรุงไทย) 150,000.00      150,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.สวนเกษตรนำยเอ็ม โดยนำยวรเดช ดัสดีสอง 150,000.00      สวนเกษตรนำยเอ็ม โดยนำยวรเดช ดัสดีสอง 150,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00039
2.นำยพีระภัทร์ ค้อมค้ำพันธ์ 190,000.00      ลว. 20 ก.ย. 62
3.นำยอภิสิทธ์ิ ปำกเมย 185,000.00      

84 จ้ำงภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงำนภำคี (สวนองค์กรธนำคำรแห่ง 166,500.00      166,500.00      เฉพำะเจำะจง 1.สวนเกษตรนำยเอ็ม โดยนำยวรเดช ดัสดีสอง 166,500.00      สวนเกษตรนำยเอ็ม โดยนำยวรเดช ดัสดีสอง 166,500.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00040
ประเทศไทย) 2.นำยนคเรศ บุญเรือง 175,000.00      ลว. 20 ก.ย. 62

3.นำยอภิสิทธ์ิ ปำกเมย 180,000.00      

85 จ้ำงผลิตตุ๊กตำมำสคอต จ้ำนวน 1,500 ตัว 352,500.00      352,500.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ที.อำร์.ที.อินเตอร์เทรด จ้ำกัด 352,500.00      บริษัท ที.อำร์.ที.อินเตอร์เทรด จ้ำกัด 352,500.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00041
2.ร้ำน เจ.ที.คอลเลคช่ัน 397,500.00      ลว. 20 ก.ย. 62

86 จ้ำงภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงำนภำคี (สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือ 150,000.00      150,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยอภิชำติ ชมภู 150,000.00      นำยอภิชำติ ชมภู 150,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00042
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร) 2.นำยทวีศักด์ิ ค้ำภีระ 155,000.00      ลว. 20 ก.ย. 62

3.นำยพีระภัทร์ ค้อมค้ำพันธ์ 190,000.00      

87 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวและครุภัณฑ์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 9,273.00          9,273.00          เฉพำะเจำะจง 1.นำยบัญชำ จินำวรรณำ 9,273.00          นำยบัญชำ จินำวรรณำ 9,273.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00043
2.นำยเมธวี ศรีค้ำมูล 9,953.00          ลว. 25 ก.ย. 62
3.นำงสำวพิมพิไล ใจแก้ว 11,053.00        

88 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวและครุภัณฑ์ จ้ำนวน 4 รำยกำร 53,256.00        53,256.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยจิรพนธ์ แก้วค้ำ 53,256.00        นำยจิรพนธ์ แก้วค้ำ 53,256.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00044
2.นำยสำยันต์ มันเทศ 57,000.00        ลว. 30 ก.ย. 62
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3.นำงพงศ์เทพ วงษ์เวช 61,400.00        

89 จ้ำงเหมำบริกำรจัดชุดอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ส้ำหรับกำรจัดงำน 3,500.00          3,500.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำววิลำวัณย์ บรัศไพบูลย์ 3,500.00          นำงสำววิลำวัณย์ บรัศไพบูลย์ 3,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00045
ประชุมสัมมนำภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 30 ก.ย. 62

90 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรกลำงวันและเคร่ืองด่ืม ส้ำหรับกำรจัด 10,000.00        10,000.00        เฉพำะเจำะจง ครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 10,000.00        ครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 10,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00046
ประชุมสัมมนำภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 30 ก.ย. 62

91 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียง 21,600.00        21,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์สิงห์ ศรีสัยแก้ว 21,600.00        นำยพงษ์สิงห์ ศรีสัยแก้ว 21,600.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00047
ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 30 ก.ย. 62

92 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 46,000.00        46,000.00        เฉพำะเจำะจง ครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 46,000.00        ครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 46,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00048
ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียง ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 30 ก.ย. 62

93 จ้ำงจัดกิจกรรม Royal Park Rajapruek Night Run 2020 220,000.00      220,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยสำยัณห์ สมดุลยำวำทย์ 220,000.00      นำยสำยัณห์ สมดุลยำวำทย์ 220,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00049
2.นำงสำวอุไรลักษณ์ อำจอ้ำนวย 266,430.00      ลว. 30 ก.ย. 62
3.บริษัท จ๊อกแอนด์ จอย จ้ำกัด 254,660.00      

94 จ้ำงออกแบบและผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีระลึกส้ำหรับผู้สมัครเข้ำร่วม 411,000.00      411,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยอภิเชษฐ์ชัย โพธ์ิสุข 411,000.00      นำยอภิเชษฐ์ชัย โพธ์ิสุข 411,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00050
กิจกรรม 2.นำงสำวอุไรลักษณ์ อำจอ้ำนวย 473,250.00      ลว. 30 ก.ย. 62

3.บริษัท จ๊อกแอนด์ จอย จ้ำกัด 480,965.00      

95 จ้ำงออกแบบและผลิตเส้ือท่ีระลึกส้ำหรับผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 435,000.00      435,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยชินวิชญ์ โสภำ 435,000.00      นำยชินวิชญ์ โสภำ 435,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6209-00051
2.นำงสำวอุไรลักษณ์ อำจอ้ำนวย 465,000.00      ลว. 30 ก.ย. 62
3.บริษัท จ๊อกแอนด์ จอย จ้ำกัด 497,550.00      

96 จ้ำงซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้ำงหอค้ำหลวง 200,000.00      197,199.88      เฉพำะเจำะจง บริษัท ช่ำงรุ่ง คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 197,199.88      บริษัท ช่ำงรุ่ง คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 197,199.88       เสนอรำคำรำยเดียว PO6209-00052
ลว. 30 ก.ย. 62

97 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน 21,400.00        21,400.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวนงค์นุช ชุมภู 21,400.00        นำงสำวนงค์นุช ชุมภู 21,400.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.215
2.นำงอิน อุปะระ 24,000.00        
3.นำยพัฒน์ มณีรัตน์ 26,000.00        

98 ซ้ือธงตรำสัญลักษณ์ประจ้ำพระองค์ 65,000.00        65,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกฤษณำ ค้ำเมือง 65,000.00        นำงสำวกฤษณำ ค้ำเมือง 65,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.220

99 ซ้ือวัสดุ จ้ำนวน 3 รำยกำร 43,040.00        43,040.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยอมร กองแก้ว 43,040.00        นำยอมร กองแก้ว 43,040.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.224
 2.นำยกังวำล ศรีกุณะ 48,160.00        

3.นำยวิศรุต ทำแก้ว 51,580.00        

100 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับจ้ำหน่ำยกำแฟ 31,841.00        31,841.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 31,841.00        บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 31,841.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.46

101 จ้ำงเหมำจัดอำหำรกลำงวันและเคร่ืองด่ืมแบบ Set menu 47,000.00        47,000.00        เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 47,000.00        มูลนิธิโครงกำรหลวง 47,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.48
จ้ำนวน 30 ชุด

102 จ้ำงเหมำประดับตกแต่งสถำนท่ี ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียงภำยใน 14,000.00        14,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยประเชษฐ ค้ำปิงชัย 14,000.00        นำยประเชษฐ ค้ำปิงชัย 14,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.48
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

103 จ้ำงเหมำจัดระบบเสียง  ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียงภำยใน 6,000.00          6,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็น.ที.ไลน์แอนด์ซำวด์ โดยนำยนรำทัศน์ ณ ล้ำพูน 6,000.00          ร้ำนเอ็น.ที.ไลน์แอนด์ซำวด์ 6,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.48
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ โดยนำยนรำทัศน์ ณ ล้ำพูน

104 จ้ำงเหมำจัดกำรแสดง ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียงภำยใน 11,400.00        11,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย จองตำล 11,400.00        นำยสมชำย จองตำล 11,400.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.48
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
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105 ซ้ือเมล็ดกำแฟแบบค่ัวเมล็ด ส้ำหรับกำรจัดงำนเล้ียงภำยใน 1,100.00          1,100.00          เฉพำะเจำะจง นำยศรัญ สีเขียว 1,100.00          นำยศรัญ สีเขียว 1,100.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.48
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

106 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับประกอบกำรให้บริกำรจัดเล้ียงภำยใน 920.00             920.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 920.00             บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 920.00              เสนอรำคำรำยเดียว บย.48
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ้ำนวน 5 รำยกำร

107 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ผงชงเคร่ืองด่ืมร้อน) จ้ำนวน 4 รำยกำร 15,607.20        15,607.20        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ส เจริญซัพพลำย 2015 15,607.20        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ส เจริญซัพพลำย 2015 15,607.20         เสนอรำคำรำยเดียว บย.49

108 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 11 รำยกำร 29,209.00        29,209.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 29,209.00        บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 29,209.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.49

109 ซ้ือกำแฟค่ัวเมล็ดเพ่ือใช้ประกอบเคร่ืองด่ืมชง จ้ำนวน 7 รำยกำร 47,650.00        47,650.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยสุชำติ ตำม่ี 6,500.00          1.นำยสุชำติ ตำม่ี 6,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.50
2.นำยหน่ัน ใจปิง 6,000.00          (จ้ำนวน 1 รำยกำร)
3.นำยศรัญ สีเขียว 11,000.00        
4.นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 10,000.00        2.นำยหน่ัน ใจปิง 6,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.50
5.นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 5,550.00          (จ้ำนวน 1 รำยกำร)
6.นำยระกำ นำมประเสริฐย่ิง 5,600.00          
7.มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,000.00          3.นำยศรัญ สีเขียว 11,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.50

(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

4.นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 10,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.50
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

5.นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 5,550.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.50
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

6.นำยระกำ นำมประเสริฐย่ิง 5,600.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.50
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

7.มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.50
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

110 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 39 รำยกำร 88,999.00        88,999.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 88,999.00        บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 88,999.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.50

111 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 10 รำยกำร 51,208.00        51,208.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูมเมอร์ จ้ำกัด 51,208.00        บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูมเมอร์ จ้ำกัด 51,208.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.50

112 ซ้ือกระถำงใยมะพร้ำว จ้ำนวน 4 รำยกำร 10,968.00        10,968.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ด้ำรงศิลป์ ซัพพลำยส์ จ้ำกัด 10,250.00        บริษัท ด้ำรงศิลป์ ซัพพลำยส์ จ้ำกัด 10,250.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.50

113 จ้ำงปรับปรุงอำคำรโรงเพำะแมลง 450,000.00      220,700.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 220,270.98      บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 220,270.98       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ้ำกัด 221,998.32      และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 24/2562
3.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ำกัด 225,615.99      ลว. 19 ก.ย. 62

114 จ้ำงซ่อมแซมอำคำรแมลงไม่มีชีวิต 450,000.00      445,400.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 444,776.00      บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 444,776.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ำกัด 447,446.93      และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 25/2562
3.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ้ำกัด 449,661.83      ลว. 23 ก.ย. 62
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