
ล ำดับ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ขอซ้ือวัสดุ จ ำนวน 23 รำยกำร 65,248.36              65,248.36   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,060 บ./หจก.แพรถนอม บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,060 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกิจ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6206-00210 ลว 24 มิย.62
โลหะกิจ 6,639.36 บ./หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 3,960 บ./ 6,639.36 บ./หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 3,960 บ./หจก.แกลสซ่ี PO6206-00211 ลว 24 มิย.62
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 63,671 บ./หจก.แกลสซ่ีแลนด์ แลนด์ 34,139 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 10,450 บ. PO6206-00212 ลว 24 มิย.62
38,337 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 21,135 บ./บ.วิสและบุตร PO6206-00213 ลว 24 มิย.62
33,648 บ. PO6206-00214 ลว 24 มิย.62

2 ขอซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 29,000.00              29,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 29,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 29,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00017 ลว 1 กค.62
3 จัดจ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7132 ชม. 7,299.11                7,299.11     วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ เชียงใหม่ 7,299.11 บจก.โตโยต้ำ เชียงใหม่ 7,299.11 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00019 ลว 1 กค.62
4 จัดจ้ำท ำโปสเตอร์  2 รำยกำร 4,085.00                4,085.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อินดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธิกะลัส 4,085บำท/ร้ำนศุภนันท์พรินท์ 4,600 อินดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธิกะลัส 4,085 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00065 ลว. 4 ก.ค. 62
5 จัดจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 2 รำยกำร 3,300.00                3,300.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อินดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธิกะลัส 3,300บำท/ร้ำนวี.อำร์โฆษณำ 3,680 อินดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธิกะลัส 3,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00066 ลว. 4 ก.ค. 62
6 จัดจ้ำออกแบบและท ำส้ือ 11,275.00              11,275.00   วิธีเฉพำะเจำะจง อินดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธิกะลัส 11,275บำท/ร้ำนงำนดี13,300บำท/ อินดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธิกะลัส 11,275 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00068 ลว. 4 ก.ค. 62

7 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,270.00                9,270.00     
วิธีเฉพำะเจำะจง

บจก.เชียงใหม่ศึกษภัณฑ์ 6,050 /ร้ำนเชียงฮง 3,220 บจก.เชียงใหม่ศึกษภัณฑ์ 6,050 /ร้ำนเชียงฮง 3,220
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00011 ลว 1 ก.ค. 62  

PO6207-00012 ลว 1 ก.ค. 62
8 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,420.00                9,420.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บ้ำนสวนครูเก่ง 9,420.00 บำท บ้ำนสวนครูเก่ง 9,420 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00009 ลว 1 ก.ค. 62
9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 10,440.00              10,440.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 10,440 บำท บจก.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 10,440 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00020 ลว 1 ก.ค. 62

10 จัดซ้ือวัสดุเกษตรจ ำนวน 1 รำยกำร 60,000.00              60,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม 13  60,000 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม 13 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00003 ลว 1 ก.ค. 62
11 จัดซ้ือวัสดุเกษตรจ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00              200,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 20,0000 ร้ำนฮำเลลูกยำกำรค้ำ 20,0000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-000001 ลว 1 ก.ค. 62
12 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 240,000.00            240,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม 13 6,000 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม 13 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00004 ลว 1 ก.ค. 62
13 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 60,000.00              6,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
14 ซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 3 รำยกำร 15,000.00              15,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 15,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 15,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00018 ลว. 1 ก.ค.62
15 ขอจัดซ้ือวัสดุ จ ำนวน 23 รำยกำร 8,769.95                8,769.95     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.โชตนำกำรไฟฟ้ำ 2,704 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกิจ หจก.โชตนำกำรไฟฟ้ำ 1,504 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกิจ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00067 ลว 4 กค.62

4,025.45 บ./หจก.ฮกเชียงล้ง 4,955 บ./บ.จือฮะเซนเตอร์ 3,260.95 บ./บ.จือฮะเซนเตอร์ 3,100 บ./หจก.จ.เจริญกำร PO6207-00069 ลว 4 กค.62
5,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,785 บ. เกษตร 905 บ. PO6207-00070 ลว 4 กค.62

PO6207-00071 ลว 4 กค.62
16 ขอจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 28,317.00              28,317.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 3,600 บ./หจก.นิวเวิลด์อะโกรโพรดักส์ ร้ำนคลังพลำสติก 3,600 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00072 ลว 4 กค.62

26,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,720 บ./บ.แกลสซ่ี 15,000 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,717 บ. PO6207-00073 ลว 4 กค.62
แลนด์ 29,597 บ. PO6207-00074 ลว 4 กค.62

17 จัดซ้ือวัสดุวัสดุกำรเกษตำ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,310.00                5,310.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 5,310 บจก.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 5,310 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00044 ลว3 ก.ค. 62
18 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 13,500.00              13,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสิริกร  หน่อต้ือ 13,500 นำงสิริกร  หน่อต้ือ 13,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00007 ลว 5 ก.ค. 62
19 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00              12,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ 12000 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ 12000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00008 ลว 5 ก.ค. 62
20 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 53,780.00              53,780.00   วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 53780 วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 53780 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00009 ลว 5 ก.ค. 62
21 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,000.00              15,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน้ำยกล้ำไม้ผลไม้ยืนต้นบ้ำนแม่ทะลำย /15000วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน้ำยกล้ำไม้ผลไม้ยืนต้นบ้ำนแม่ทะลำย /15001ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00006 ลว 3 ก.ค. 62
22 จัดจ้ำงปรับปรุงห้องประชุม สนง.กทม. 194,200.00            194,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กมลลักษณ์ ผ้ำม่ำน 194,200 กมลลักษณ์ ผ้ำม่ำน 194,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00050 ลว. 3 ก.ค.62
23 จัดจ้ำงก่อสร้ำงโรงเรือนเพำะกล้ำ ศูนย์ฯ ถ้ ำเวียงแก 100,000.00            100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พระพิรุณก่อสร้ำง 100,000 หจก.พระพิรุณก่อสร้ำง 100,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00110 ลว. 11 ก.ค.62
24 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00                5,300.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 5,300 บำท นำยอุดร  มูลมอญ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00093 ลว. 1 ก.ค. 62
25 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00094 ลว. 2 ก.ค. 62
26 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บำท หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00095 ลว. 2 ก.ค. 62
27 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00                1,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 1,800 บำท หจก.คิงดอมทัวร์ 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00096 ลว. 2 ก.ค. 62
28 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00                5,300.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์ 5,300 บำท นำยสุชำติ สมบูรณ์ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00097 ลว. 3 ก.ค. 62
29 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00098 ลว. 3 ก.ค. 62
30 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00                1,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00099 ลว. 3 ก.ค. 62
31 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 3,600 บำท นำยอุดร  มูลมอญ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00100 ลว. 3 ก.ค. 62
32 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00                1,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00101 ลว. 3 ก.ค. 62
33 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00                7,200.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 7,200 บำท หจก.คิงดอมทัวร์ 7,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00102 ลว. 3 ก.ค. 62
34 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมพูพำน 1,800 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมพูพำน 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00104 ลว. 4 ก.ค. 62
35 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน วิธีเฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
36 จัดจ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กจ 5822 ชม. 36,390.70              36,390.70   วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ทีเจ ออโต้เซอร์วิส 36,390.70 บำท อู่ ทีเจ ออโต้เซอร์วิส 36,390.70 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00079 ลว 8 กค.62
37 จัดจ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กษ 3560 ชม. 1,540.80                1,540.80     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ธำรำ จ ำกัด 1,540.80 บำท บริษัท ธำรำ จ ำกัด 1,540.80 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00080 ลว 8 กค.62
38 จัดจ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 3632 ชม. 5,933.00                5,933.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ำกัด สำขำมหิดล 5,933.00 บำท บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ำกัด สำขำมหิดล 5,933.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00081 ลว 8 กค.62
39 ขอซ้ือวัสดุ จ ำนวน 5 รำยกำร 11,835.00              11,835.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 10,910 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 10,910 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 925 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00088 ลว 10 กค.62

12,250 บ. PO6207-00089 ลว 10 กค.62
40 ขอซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 3,557.00                3,557.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 4,419 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 3,040 บ./ ร้ำนเชียงฮง 792 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 465 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00090 ลว 10 กค.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฏำคม 2562

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 กรกฏำคม 2562



ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,950 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,300 บ. PO6207-00091 ลว 10 กค.62
PO6207-00092 ลว 10 กค.62

41 จัดจ้ำงท ำโปสเตอร์วิชำกำร 90*120 ซม.จ ำนวน 10 ป้ำย 5,500.00                5,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส 5,500 บำท/ร้ำนงำนดี 6,000 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 5,500 บำท โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00123 ลว.15 ก.ค. 62

42 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล  จ ำนวน 5 รำยกำร 6,525.00                9,525.00     
วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส 9,525 บำท/ร้ำนศุภนันทน์พรินท์ 
11,430 บำท/ร้ำนพิมพ์สบำย มีเดีย 13,335 บำท

ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส 9,525 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6207-00129 ลว.18 ก.ค. 62

43 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลวิชำกำร  จ ำนวน 4 แผ่น 3,080.00                3,080.00     
วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส 3,080 บำท/ร้ำนPrint@all 3,400
 บำท/ร้ำนGoodwork Media 3,600 บำท ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส 3,080 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6207-00130 ลว.18 ก.ค. 62

44 จัดจ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ฉลำกสินค้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,650.00                1,650.00     
วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส 1,650 บำท/หจก.ภทระ พรี เพรส 
1,800 บำท/ร้ำนGoodwork Media 1,650 บำท ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส 1,650 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6207-00131 ลว.18 ก.ค. 62

45 จัดจ้ำงท ำป้ำยไม้แกะสลักซ่ือ จ ำนวน 1 ป้ำย 600.00                  600.00        
วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส 600 บำท/ร้ำนวีอำร์โฆษณำ 650 
บำท/ร้ำนGoodwork Media 680 บำท ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงญฐมน  ฤทธิกะลัส 680 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6207-00132 ลว.18 ก.ค. 62

46 จัดจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 1เคร่ือง 4,066.00                4,066.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด 4,066 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด 4,066 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00133 ลว.18 ก.ค. 62
47 จ้ำงวิเครำะห์คุณภำพของผลผลิต จ ำนวน 20  ตัวอย่ำง 66,768.00              66,768.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย)/66,768 บ. บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย)/66,768 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00006 ลว.1 ก.ค.62
48 จ้ำงวิเครำะห์สมบัติของดินและใบองุ่น จ ำนวน 28 ตัวอย่ำง 39,830.00              39,830.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/39,830 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/39,830 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00010 ลว. 1 ก.ค.62
49 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 7 ตัวอย่ำง วิเครำะห์ 12 รำยกำร 13,440.00              13,440.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/13,440 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/13,440 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00005 ลว. 1 ก.ค.62
50 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูล และจับพิกัดกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินรำยแปลงฯ(ห้วยก้ำงปลำ,บ้ำนเล่ำซีก๋วย)31,460.00              31,460.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรตื/31,460 บ. นำยพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรตื/31,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00015 ลว. 1 ก.ค.62
51 จ้ำงตรวจสุขภำพของเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ปฏิบัติงำนภำยในโรงคัดบรรจุสินค้ำเกษตร 4 โปรแกรม24,510.00              24,510.00   วิธีเฉพำะเจำะจง เชียงใหม่แลนด์เมดิคอลแคร์ โดยนำงสำวสำวิตรี สุทธสิริคุณ/24,510 บ. เชียงใหม่แลนด์เมดิคอลแคร์ โดยนำงสำวสำวิตรี สุทธสิริคุณ/24,510 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00062 ลว. 4 ก.ค.62
52 จ้ำงวิเครำะห์โภชนำเภสัชในกระเทียม จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง 159,537.00            159,537.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย)/ 159,537 บ. บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย)/ 159,537 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00064 ลว. 4 ก.ค.62
53 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงผลผลิต 13 ตัวอย่ำง 139,517.30            139,517.30 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย)/139,517.30 บ. บจ.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย)/139,517.30 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00084 ลว. 9 ก.ค.62
54 จ้ำงเหมำบริกำรงำนออกแบบผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่กำแฟโครงกำรหลวง 100,000.00            100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.อำร์พี พี ออล/100,000 บ. บจ.อำร์พี พี ออล/100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00103 ลว. 10 ก.ค.62
55 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 39,625.00              39,625.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง/39,625 หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง/39,625 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00077 ลว 8 ก.ค. 62
56 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 47,400.00              47,400.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ / 47,400.00 หจก.วณิชชำภัณฑ์ / 47,400.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00119 ลว 11 ก.ค. 62
57 จัดจ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน จฉก 613 ชม. 2,780.00                2,780.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ต้นพยอมออโต้ไบค์ / 2,780 บ. อู่ ต้นพยอมออโต้ไบค์ / 2,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00167 ลว 22 ก.ค. 62
58 จัดจ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน 3กส3017กทม 4,815.00                4,815.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ชุนศิลป์ / 4,815 บ. หจก.ชุนศิลป์ / 4,815 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00168 ลว 22 ก.ค. 62
59 ขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,200.00                8,200.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ข.ข่ำนต้ำ 8,200 บ ข.ข่ำนต้ำ 8,200 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00128 ลว 18 ก.ค. 62
60 ขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 8,850.00                8,850.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 9,160 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 2,300 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00134 ลว 18 ก.ค. 62

9,050 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,341 บ. 6,550 บ. PO6207-00135 ลว 18 ก.ค. 62
61 ขอซ้ือวัสดุ จ ำนวน 4 รำยกำร 71,029.00              71,029.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 53,000 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 71,045 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,740 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 31,119 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00136 ลว 18 ก.ค. 62

หจก.ฮกเชียงล้งพำนิช 18,170 บ. หจก.ฮกเชียงล้งพำนิช 18,170 บ. PO6207-00137 ลว 18 ก.ค. 62
PO6207-00138 ลว 18 ก.ค. 62

62 ขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 18,216.00              18,216.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เพ่ือนเกษตรกร 3,360 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,370 บ./ บ.เพ่ือนเกษตรกร 3,360 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,100 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00139 ลว 18 ก.ค. 62
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 13,996 บ./หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ หจกธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,056 บ./หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ PO6207-00140 ลว 18 ก.ค. 62
17,360 บ. 3,700 บ. PO6207-00141 ลว 18 ก.ค. 62

63 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 7,464.00                7,464.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 4 รำยกำร 7,464.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 4 รำยกำร 7,464.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00001 ลว 1 ก.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 4 รำยกำร 7,700.00

64 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 25,575.00              1,780.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด / 2 รำยกำร 5,875.00 บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด / 2 รำยกำร 5,875.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00002 ลว 1 ก.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 5 รำยกำร 15,300.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 3 รำยกำร 13,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00021 ลว 1 ก.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 5 รำยกำร 10,697.50 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 2 รำยกำร 2,970.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00022 ลว 1 ก.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 4 รำยกำร 7,775.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 3 รำยกำร 2,930.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00023 ลว 1 ก.ค. 62
หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 6 รำยกำร 17,650.00

65 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,560.00                2,560.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 2,560.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 2,560.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00196 ลว 23 ก.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 1 รำยกำร 2,600.00

66 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 22,865.00              22,865.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 9 รำยกำร 13,380.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 4 รำยกำร 5,250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00199 ลว 23 ก.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 10 รำยกำร 23,735.00 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 6 รำยกำร 17,615.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00200 ลว 23 ก.ค. 62

67 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00              12,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 12,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 4 รำยกำร 5,250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00202 ลว 23 ก.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 1 รำยกำร 12,490.00

68 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 87,500.00              87,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกเชียงล้ง / 1 รำยกำร 87,500.00 หจก.ฮกเชียงล้ง / 1 รำยกำร 87,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00204 ลว 23 ก.ค. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จ ำกัด / 1 รำยกำร 110,000.00

69 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00                8,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสังฆชัยกำรเกษตร / 1 รำยกำร 8,000.00 ร้ำนสังฆชัยกำรเกษตร / 1 รำยกำร 8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00206 ลว 23 ก.ค. 62
หจก.ฮกเชียงล้ง / 1 รำยกำร 8,250.00

70 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 57,600.00              57,600.00   วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  / 3 รำยกำร 57,600.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง  / 3 รำยกำร 57,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00207 ลว 23 ก.ค. 62
71 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 11,320.00              11,320.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 5 รำยกำร 13,100.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 4,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00249 ลว 30 ก.ค. 62

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 4 รำยกำร 6,720.00 หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 4 รำยกำร 6,720.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00250 ลว 30 ก.ค. 62
หจก. เอ.ที.ซำยน์ เทรดด้ิง / 3 รำยกำร 7,500.00
หจก. นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 4 รำยกำร 10,440.00

72 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 26,690.00              26,690.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช / 12 รำยกำร 26,690.00 ร้ำนกฤษณำพำนิช / 12 รำยกำร 26,690.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00251 ลว 30 ก.ค. 62
หจก. จ.เจริญกำรเกษตร / 6 รำยกำร 13,750.00

73 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00                3,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 1 รำยกำร 3,600.00 หจก. นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 1 รำยกำร 3,600.00ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00252 ลว 30 ก.ค. 62
ร้ำนกฤษณำพำนิช / 1 รำยกำร 3,900.00



74 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 17,280.00              17,280.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก/17280 หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก/17280 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00010 ลว 11 ก.ค. 62
75 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 11,175.00              11,175.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุวรรณวัสดุท่ำสองยำง หจก.สุวรรณวัสดุท่ำสองยำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00076 ลว 5 ก.ค. 62
76 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,760.00                1,760.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท  ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด บริษัท  ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00124 ลว 12 ก.ค. 62
77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 12,840.00              12,840.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00125 ลว 12 ก.ค. 62
78 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 64,660.00              64,660.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00117 ลว 11 ก.ค. 62
79 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200.00                7,200.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย ร้ำนบุญชัย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00116 ลว 11 ก.ค. 62
80 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,740.00              10,740.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00118 ลว 11 ก.ค. 62
81 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00              10,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย ร้ำนบุญชัย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00115 ลว 11 ก.ค. 62
82 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 13,360.00              13,360.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00075 ลว 5 ก.ค. 62
83 จ้ำงซ่อม POWER SUPPY 8,025.00                8,025.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00085 ลว 9 ก.ค.62

84
จ้ำงพิมพ์ฉลำกบรรจุภัณฑ์  2 รำยกำร 19,999.00              19,999.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน Goo-Creative&Design-Dee the Graphic Studio/19,999 บำท ร้ำน Goo-Creative&Design-Dee the Graphic 

Studio/19,999 บำท/หจก.เคออส ครีเอทีพ 22,829 
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-000281 ลว.31 ก.ค. 62

85
จ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 4 รำยกำร 9,981.00                9,981.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน/ 9,981 บำท ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน/ 9,981 บำท  /

ร้ำนEarth Excellent Design  11}480 บำท/ร้ำนไลท์ปรินท์
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00278 ลว.31 ก.ค. 62

86 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 69,583.00              69,583.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุล จ ำกัด / 13 รำยกำร 47,740.00 บริษัท ล้ิมศักดำกุล จ ำกัด / 5 รำยกำร 26,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00293 ลว 31 ก.ค. 62
บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 9 รำยกำร 26,023.00 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 8 รำยกำร 20,423.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00290 ลว 31 ก.ค. 62
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 11 รำยกำร 75,475.00 หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 1 รำยกำร 22,260.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00291 ลว 31 ก.ค. 62
บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด / 10 รำยกำร 36,430.00

87 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 69,656.00              69,656.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 9 รำยกำร 22,686.00 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 7 รำยกำร 17,4066.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00294 ลว 31 ก.ค. 62
บริษัท ล้ิมศักดำกุล จ ำกัด / 11 รำยกำร 30,870.00 บริษัท ล้ิมศักดำกุล จ ำกัด / 4 รำยกำร 12,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00295 ลว 31 ก.ค. 62
หจก. จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 39,500.00 หจก. จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 39,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00296 ลว 31 ก.ค. 62
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 1 รำยกำร 39,750.00
บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด / 11 รำยกำร 33,560.00

88 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 69,656.00              69,656.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 9 รำยกำร 22,686.00 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 7 รำยกำร 17,4066.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00294 ลว 31 ก.ค. 62
บริษัท ล้ิมศักดำกุล จ ำกัด / 11 รำยกำร 30,870.00 บริษัท ล้ิมศักดำกุล จ ำกัด / 4 รำยกำร 12,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00295 ลว 31 ก.ค. 62
หจก. จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 39,500.00 หจก. จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 39,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6207-00296 ลว 31 ก.ค. 62

89 จ้ำงวิเครำห์ตัวอย่ำงพืช 9 ตัวอย่ำง 6,750.00                6,750.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/6,750.00 บ. ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/6,750.00 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6207-00233 ลว. 25 ก.ค.62
90 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง 23,112.00              23,112.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด/23,112 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด/23,112 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO3207-00228 ลว. 25 ก.ค.62
91 รำยงำนขอซ้ือกล้ำหญ้ำแฝก 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ จันทรำ / 20,000 นำยอำทิตย์ จันทรำ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9209 ลว. 1 ก.ค. 62
92 รำยงำนขอจ้ำงถอนหญ้ำแปลงแบล็คเบอร์ร่ี 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยุรนันท์ อะปะมำ / 3,000 นำยยุรนันท์ อะปะมำ / 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3241 ลว. 1 ก.ค. 62
93 รำยขอซ้ือชุดกระเช้ำของท่ีระลึก 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำดวน อุตภิระ / 1,800 นำงล ำดวน อุตภิระ / 1,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3224 ลว. 1 ก.ค. 62
94 รำยงำนขอซ้ือหัวพันธ์ุกระเทียมแห้ง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงษ์ วงศ์ฝ้ัน / 15,000 นำยกิตติพงษ์ วงศ์ฝ้ัน / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3263 ลว. 2 ก.ค. 62
95 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมรถยนต์ 750.00 750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. บี-ควิก / 750 บจก. บี-ควิก / 750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สออ. 499 ลว. 2 ก.ค. 62
96 รำยงำนจ้ำงท ำปุ๋ยคอก 10,050.00 10,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ปำนรพี ใจปิง / 10,050 น.ส.ปำนรพี ใจปิง / 10,050 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9262 ลว. 3 ก.ค. 62
97 รำยงำนจ้ำงเหมำไถพรวนแปลง 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นริศรำ สุวรรณ์ / 25,000 น.ส.นริศรำ สุวรรณ์ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3374 ลว. 5 ก.ค. 62

98 รำยงำนจ้ำงเหมำผลผลิตพืชอำหำรอินทรีย์ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโสพล บิดำหก / 15,000 นำยโสพล บิดำหก / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3374 ลว. 5 ก.ค. 62
99 รำยงำนขอจัดซ้ือต้นตอมะม่วง 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนขวัญพรรณไม้ / 3,000 ร้ำนสวนขวัญพรรณไม้ / 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3322 ลว. 3 ก.ค. 62

100 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำไม้ผลพันธ์ุดี 7,975.00 7,975.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษตรพอเพียง / 7,975 ร้ำนเกษตรพอเพียง / 7,975 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3317 ลว. 3 ก.ค. 62
101 รำยงำนขอจัดซ้ือผลผลิตไม้ผล 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ลัดดำวัลย์ จ่ำทู / 3,500 น.ส. ลัดดำวัลย์ จ่ำทู / 3,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3318 ลว. 3 ก.ค. 62 
102 รำยงำนขอจัดซ้ือยอดพันธ์ุมะม่วง 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศุภชัย แซ่วู่ / 3,000 นำยศุภชัย แซ่วู่ / 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3319 ลว. 3 ก.ค. 62
103 รำยงำนขอจัดซ้ือผลผลิตไม้ผล 4,750.00 4,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุทัย หน่อแก้ว / 4,750 นำยอุทัย หน่อแก้ว / 4,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3320 ลว. 3 ก.ค. 62
104 รำยงำนขอซ้ือเส้ือกันฝน 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทองนพเก้ำเคร่ืองครัว / 3,000 ร้ำนทองนพเก้ำเคร่ืองครัว / 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3321 ลว. 3 .ก.ค. 62 
105 รำยงำนจัดจ้ำงซ่อมรถซ่อมจักรยำนยนต์ 4,998.00 4,998.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเลิฟ เซอร์วิส / 4,998 ร้ำนเลิฟ เซอร์วิส / 4,998 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9336 ลว. 3 ก.ค. 62
106 รำยงำนขอซ้ือหญ้ำแฝกแบบรำกเปลือย 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. นนทลี พรศักด์ิสิริกุล / 10,000 น.ส. นนทลี พรศักด์ิสิริกุล / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9329 ลว. 3 ก.ค. 62
107 รำยงำนจัดซ้ือเมล็ดแตงกวำญ่ีปุ่น 13,500.00 13,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ สุธีรตำ / 13,500 ร้ำน ศ สุธีรตำ / 13,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9310 ลว. 3 ก.ค. 62
108 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพันธ์ุมะขม 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิทธิชัย จิตอำรี / 15,000 นำยสิทธิชัย จิตอำรี / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9335 ลว. 3 ก.ค. 62
109 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเตรียมสถำนท่ีจัดงำน 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยตุวำ บุญนพไท / 10,000 นำยตุวำ บุญนพไท / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3438 ลว. 9 ก.ค. 62
110 รำยงำนขอจ้ำงเกมำตัดแต้งก่ิงไม้ 13,500.00 13,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพุธ ยอดเมือง / 13,500 นำยพุธ ยอดเมือง / 13,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9622 ลว. 9 ก.ค. 62
111 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้ำวโอ๊ต 360.00 360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุรีย์ แก้วผัด / 360 นำงสุรีย์ แก้วผัด / 360 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9627 ลว. 9 ก.ค. 62
112 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถกระบะโครงเหล็ก 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำรีทู สิริธำรำกุล / 5,000 นำยชำรีทู สิริธำรำกุล / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9621 ลว. 9 ก.ค. 62
113 รำยงำนจัดซ้ือวัสดุบรรจุภัณฑ์ส ำหรับกำแฟค่ัว 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิกร พุ่มชบำ / 15,000 นำยนิกร พุ่มชบำ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9620 ลว. 9 ก.ค. 62
114 รำยงำนจัดซ้ือกล้ำไม้และกล้ำไม้ใบ 71,400.00 71,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมณี พงศ์พัฒนสุข / 71,400 นำงมณี พงศ์พัฒนสุข / 71,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9619 ลว. 9 ก.ค. 62
115 รำยงำนขอซ้ือวัสดุสนับสนุนกลุ่มผลผลิตและแปรรูปชำ 19,950.00 19,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจักรำวุธ อินทะจักร / 19,950 นำยจักรำวุธ อินทะจักร / 19,950 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9618 ลว. 9 ก.ค. 62
116 รำยงำนขอซ้ือหัวพันธ์ุบุก 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนันต์ สิงห์ภูเขำ / 30,000 นำยอนันต์ สิงห์ภูเขำ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9640 ลว. 9 ก.ค. 62
117 รำยงำนซ้ือวัสดุกำรเกษตร 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพรรณพำณิชย์ / 9,000 ร้ำนธนพรรณพำณิชย์ / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3437 ลว. 9 ก.ค. 62



118 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุษบำ ก๋ำติ / 15,000 นำงบุษบำ ก๋ำติ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3439 ลว. 9 ก.ค. 62
119 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ( เบนซิน ) 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจ่ม / 20,000 หจก.เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจ่ม / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9713 ลว. 10 ก.ค. 62
120 รำยงำนขอซ้ือปัจจัยกำรผลิตสนับสนุนกลุ่มหัตถกรรม 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุคนทิพย์ ระงับพิษ / 10,000 นำงสุคนทิพย์ ระงับพิษ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6839 ลว. 11 ก.ค. 62
121 รำยงำนขอซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,350.00 4,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่ใจดี  2,975 / หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ 1,375 หจก. เชียงใหม่ใจดี  2,975 / หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ 1,375 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3490 ลว. 11 ก.ค. 62

122 รำยงำนขอจ้ำงตักแกลบใส่กระสอบและขนข้ึนรถ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล ค ำภีระ / 15,000 นำงศรีนวล ค ำภีระ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3496 ลว. 11 ก.ค. 62
123 รำยงำนขอจ้ำงเตรียมอำหำรเพำะเล้ียงเน้ือเย่ือ 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นนวรีพร มูลประนัน / 4,000 น.ส.นนวรีพร มูลประนัน / 4,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3403 ลว. 11 ก.ค. 62
124 รำยงำนขอซ้ือสุกรขุน 5,256.00 5,256.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโบ สิงห์ค ำ / 5,256 นำยโบ สิงห์ค ำ / 5,256 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3495 ลว. 11 ก.ค. 62
125 รำยงำนขอซ้ือของท่ีระลึก 1,475.00 1,475.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สุวรรณชำด / 1,475 บจก.สุวรรณชำด / 1,475 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สอธ. 321 ลว. 12 ก.ค. 62
126 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ 49,600.00 49,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเฉลียว วิไล และ นำยเจริญ มณี / 49,600 นำงเฉลียว วิไล และ นำยเจริญ มณี / 49,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6653 ลว. 12 ก.ค. 62
127 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้ในพ้ืนท่ี 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติศักด์ิ ฟ้ำกุศล / 5,400 นำยกิตติศักด์ิ ฟ้ำกุศล / 5,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9936 ลว. 12 ก.ค. 62
128 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำไผ่หกและต้นทุเรียนหมอนทอง 53,000.00 53,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงทองใบ ตันตำ / 53,000 นำงทองใบ ตันตำ / 53,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10032 ลว. 15 ก.ค. 62
129 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำนำงพญำเสือโคร่ง 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ยุพิน บัวช่ืน / 28,000 น.ส. ยุพิน บัวช่ืน / 28,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10033 ลว. 15 ก.ค. 62
130 รำยงำนวัสดุ อุปกรณ์กำรเกษตร 64,380.00 64,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ / 64,380 หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ / 64,380 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10031 ลว. 15 ก.ค. 62
131 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเครียมแปลงปลูกป่ำ 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำผ่ำ เมียแซ / 20,0000 นำยอำผ่ำ เมียแซ / 20,0000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10030 ลว. 15 ก.ค. 62
132 รำยงำนซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 24,930.00 24,930.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธ์ิพำนิชย์ / 24,930 ร้ำนประสิทธ์ิพำนิชย์ / 24,930 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10035 ลว. 15 ก.ค. 62
133 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้ำวสำลี 26,000.00 26,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ สบประภำพร / 26,000 นำยสัญญำ สบประภำพร / 26,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10065 ลว. 15 ก.ค. 62
134 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ป้ัมน้ ำมันบำงจำกสหกรณ์กำรเกษตรสองแคว / 6,000 ป้ัมน้ ำมันบำงจำกสหกรณ์กำรเกษตรสองแคว / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10130 ลว. 19 ก.ค. 62

135 รำยงำนขอจัดซ้ือต้นกล้ำเงำะ 8,450.00 8,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 8,450 น.ส.เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 8,450 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10107 ลว 18 ก.ค. 62
136 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำหวำยหนำมขำว 9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงลัดดำวัลย์ อำงี / 9,500 นำงลัดดำวัลย์ อำงี / 9,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10216 ลว. 23 ก.ค. 62
137 รำยงำนจ้ำงสมุดบัญชี 12,288.00 12,288.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรเชียงใหม่ / 12,288 ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรเชียงใหม่ / 12,288 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10252 ลว. 23 ก.ค. 62
138 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำเหลืองเชียงรำย 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนสมบัติ (หน่ึง) / 7,000 ร้ำนสวนสมบัติ (หน่ึง) / 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10248 ลว. 23 ก.ค. 62
139 รำยงำนขอซ้ือกล้ำเกำลัด 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโกวิทย์ เบียแลกู่ / 30,000 นำยโกวิทย์ เบียแลกู่ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10264 ลว. 23 ก.ค. 62
140 รำยงำนขอซ้ือมูลวัว 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกรณ์ เบเซภู่ / 10,500 นำยกรณ์ เบเซภู่ / 10,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10215 ลว. 23 ก.ค. 62
141 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 17,969.25 17,969.25 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ศ.ศ.ลักษณ์ เทรดด้ิง / 17,969.25 หจก. ศ.ศ.ลักษณ์ เทรดด้ิง / 17,969.25 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10257 ลว. 23 ก.ค. 62
142 รำยงำนขอซ้ือก่อสร้ำง 19,255.00 19,255.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. กันจีนะพำนิช / 19,255 หจก. กันจีนะพำนิช / 19,255 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10262 ลว. 23 ก.ค. 62
143 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 19,469.72 19,469.72 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสำนิตซีเมนต์บล็อค / 19,469.72 ร้ำนสำนิตซีเมนต์บล็อค / 19,469.72 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10263 ลว. 23 ก.ค. 62



แบบ สขร.1

1 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 2,825.40          2,825.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 2,825.40          บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 2,825.40           เสนอราคารายเดียว PO6207-00001
จ านวน 25 รายการ ลว. 1 ก.ค. 62

2 จ้างผลิตป้ายโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาส 6,559.10          6,559.10          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 6,559.10          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 6,559.10           เสนอราคารายเดียว PO6207-00002
และเด็กนักเรียนในถ่ินทุนกันดาร จ านวน 2 รายการ ลว. 1 ก.ค. 62

3 ซ้ือสินค้าประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 3,325.00          3,325.00          เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 3,325.00          นายบุญธรรม จันทร์สาม 3,325.00           เสนอราคารายเดียว PO6207-00003
ลว. 2 ก.ค. 62

4 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ 8,250.00          8,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 8,250.00          บริษัท ราชาโยค จ ากัด 8,250.00           เสนอราคารายเดียว PO6207-00004
จ านวน 3 รายการ ลว. 5 ก.ค. 62

5 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ สวนองค์กรมูลนิธิ บีเจซี บ๊ิกซี 21,935.00        21,935.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 21,935.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 21,935.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00005
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่องาน 24,075.00        ลว. 9 ก.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 25,680.00        

6 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์หน่วยงานภาคี จ านวน 12 รายการ 45,132.60        45,132.60        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชตนาการไฟฟ้า 45,132.60        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชตนาการไฟฟ้า 45,132.60         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00006
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอิเล็คทริค ลว. 9 ก.ค. 62
3.บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด

7 ซ้ือชุดเคร่ืองนอน (หมอน) จ านวน 2 รายการ 6,680.00          6,680.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ ากัด 6,680.00          บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ ากัด 6,680.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00007
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ 8,000.00          ลว. 9 ก.ค. 62
3.ร้านยูวันท่ีนอน 7,490.00          

8 จ้างออกแบบตุ๊กตามาสคอตอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 25,000.00        25,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไทย สกาย เน็ต โดยนายธีระยุทธ์ แซ่ไหล 25,000.00        ร้านไทย สกาย เน็ต โดยนายธีระยุทธ์ แซ่ไหล 25,000.00         เสนอราคารายเดียว PO6207-00008
ลว. 12 ก.ค. 62

9 จ้างผลิตรองเท้าเพ่ือจ าหน่ายร้านจ าหน่ายสินค้า 179,760.00      179,760.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทยสหกิจการยาง จ ากัด 179,760.00      บริษัท ไทยสหกิจการยาง จ ากัด 179,760.00       เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00009
2.บริษัท ที.เจ.พลัส จ ากัด 192,600.00      ลว. 12 ก.ค. 62

10 จ้างผลิตและติดต้ังป้ายไวนิล 12,833.58        12,833.58        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 12,833.58        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 12,833.58         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00010
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่องาน 13,375.00        ลว. 22 ก.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 13,610.40        

11 ซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 3,675.00          3,675.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 3,675.00          บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 3,675.00           เสนอราคารายเดียว PO6207-00011
ลว. 22 ก.ค. 62

12 จ้างผลิตใบปลิว 2,450.00          2,450.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 2,450.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 2,450.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00012
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่องาน 2,846.20          ลว. 22 ก.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 2,808.75          

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จักรยาน จ านวน 11 รายการ 49,172.00        49,172.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 49,172.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 49,172.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00013

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี    8     เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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2.ร้านนวการค้า 53,740.00        ลว. 22 ก.ค. 62
3.นายบุญรัตน์ ทาประภากร 54,450.00        

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมการให้บริการเช่าพ้ืนท่ี 5,550.00          5,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 5,550.00          บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 5,550.00           เสนอราคารายเดียว PO6207-00014
จ านวน 3 รายการ ลว. 30 ก.ค. 62

15 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุ สวนองค์กรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 2,090.00          2,090.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอกะ ฮอร์ติ โปร จ ากัด 2,090.00          บริษัท เอกะ ฮอร์ติ โปร จ ากัด 2,090.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00015
การเกษตร จ านวน 8 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.วงศ์วรรณเกษตร 3,010.00          ลว. 22 ก.ค. 62

3.ร้านแม่มาลัยเกษตรพันธ์ุ 2,830.00          

16 ซ้ือชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์) จ านวน 2 ชุด 56,030.00        56,030.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 56,030.00        บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 56,030.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00016
2.บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 56,327.10        ลว. 25 ก.ค. 62
3.บริษัท อาซ์คมี โซลูช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 70,838.57        

17 จ้างผลิตปฏิทินไม้ต้ังโต๊ะ จ านวน 200 ช้ิน 70,000.00        70,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮดแอนด์แฮนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 70,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮดแอนด์แฮนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 70,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00017
แอนด์ มีเดีย แอนด์ มีเดีย ลว. 30 ก.ค. 62
2.ร้านบุญมี ดีไซน์ 74,000.00        
3.ร้านสองสิงห์ ครีเอทีฟสตูดิโอ 72,000.00        

18 ซ้ือไอศกรีม จ านวน 45 รายการ 24,036.14        24,036.14        เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 24,036.14        บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 24,036.14         เสนอราคารายเดียว PO6207-00018
ลว. 30 ก.ค. 62

19 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 2,825.40          2,825.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 2,825.40          บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 2,825.40           เสนอราคารายเดียว PO6207-00019
จ านวน 25 รายการ ลว. 30 ก.ค. 62

20 ซ้ือสินค้าประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 3,815.00          3,815.00          เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 3,815.00          นายบุญธรรม จันทร์สาม 3,815.00           เสนอราคารายเดียว PO6207-00020
ลว. 30 ก.ค. 62

21 จ้างผลิตบัตรคูปองเงินสดเพ่ือจ าหน่ายสินค้า จ านวน 3 งาน 21,132.50        21,132.50        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย 21,132.50        บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย 21,132.50         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00021
2.ร้านรักษ์พร้ินต้ิงแอนด์กราฟฟิค ดีไซน์ 22,550.00        ลว. 30 ก.ค. 62
3.ร้านสีสันพร้ินต้ิง 22,250.00        

22 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดเฟอร์นิเจอร์ Built-in) 39,088.00        39,088.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 39,088.00        บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 39,088.00         เสนอราคารายเดียว PO6207-00022
จ านวน 5 รายการ ลว. 31 ก.ค. 62

23 จ้างผลิตและติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 86,670.00        86,670.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 86,670.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 86,670.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00023
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่องาน 89,345.00        ลว. 31 ก.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 90,950.00        

24 จ้างท าแบบจ าลอง 3 มิติ สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร 40,000.00        40,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโรงประลอง โดยนายชูศักด์ิ กุทัณฑ์มาศ 40,000.00        ร้านโรงประลอง โดยนายชูศักด์ิ กุทัณฑ์มาศ 40,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00024
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ 55,000.00        ลว. 31 ก.ค. 62
3.นายพงศ์พัฒน์ ออนเขียว 60,000.00        
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25 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร จ านวน 25 รายการ 232,506.00      232,506.00      เฉพาะเจาะจง 1.สังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 124,794.00      สังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 45,280.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6207-00001
2.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 140,754.00      (จ านวน 6 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 1 ก.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร 172,570.00      
4.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 130,585.00      บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 8,664.00           PO6207-00002

(จ านวน 3 รายการ) ลว. 1 ก.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร 152,450.00       PO6207-00003
(จ านวน 12 รายการ) ลว. 1 ก.ค. 62

บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 26,112.00         PO6207-00004
(จ านวน 4 รายการ) ลว. 1 ก.ค. 62

26 จ้างท าส่ือป้ายประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์โลกของเด็ก 19,393.75        19,393.75        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,393.75        ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,393.75         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00005
(Kid's World) คร้ังท่ี 7 2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 25,250.00        ลว. 1 ก.ค. 62

3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 23,075.00        

27 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 80,000.00        80,000.00        เฉพาะเจาะจง กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 70,258.50        กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 70,258.50         เสนอราคารายเดียว PO6207-00006
ลว. 1 ก.ค. 62

28 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 4489 เชียงใหม่ 16,810.00        16,810.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ากัด 16,810.00        บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ากัด 16,810.00         เสนอราคารายเดียว PO6207-00007
ลว. 3 ก.ค. 62

29 ซ้ือวัสดุส าหรับงานบริการรถโดยสารชมวิว 8,316.00          8,316.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 8,316.00          บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 8,316.00           เสนอราคารายเดียว PO6207-00008
จ านวน 11 รายการ ลว. 2 ก.ค. 62

30 ซ้ือดอกไฮเดรนเยีย จ านวน 263 กระถาง 99,940.00        99,940.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟลาวเวอร์ช๊อป โดยนางพัชรมณี วัฒนสมบัติ 99,940.00        ร้านฟลาวเวอร์ช๊อป โดยนางพัชรมณี วัฒนสมบัติ 99,940.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00009
2.นายภาณุวัตร์ ภูรีโรจน์ 102,570.00      ลว. 8 ก.ค. 62
3.นางพิมพ์ลดา จรัญนิธิโรจน์ 103,885.00      

31 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม จ านวน 2 ป้าย 10,000.00        10,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 10,000.00        ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 10,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00010
2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 11,700.00        ลว. 8 ก.ค. 62
3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 11,000.00        

32 จ้างท าโครงเหล็กดัดชุดเจ้าหญิง 12,000.00        12,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 12,000.00        ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 12,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00011
2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 15,750.00        ลว. 8 ก.ค. 62
3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 13,500.00        

33 จ้างเหมารถกระบะพร้อมป้ายและเสียงสปอตส าหรับโฆษณา 10,000.00        10,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายทองค า คงวุฒิกฤตานน 10,000.00        นายทองค า คงวุฒิกฤตานน 10,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00012
ประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) 2.นายศุภกร สุดสอาด 11,500.00        ลว. 8 ก.ค. 62
คร้ังท่ี 7 3.นางวิภาพร อมรธราธร 12,000.00        



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี    8     เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

34 ซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ส าหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือในการดูแล 99,785.00        99,785.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 99,785.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 99,785.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00013
รักษาสวน จ านวน 27 รายการ 2.บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 104,210.00      ลว. 8 ก.ค. 62

3.ร้านตนานุวัฒน์ 108,525.00      

35 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 44,924.00        44,924.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 44,924.00        บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 44,924.00         เสนอราคารายเดียว PO6207-00014
ลว. 9 ก.ค. 62

36 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 26,600.00        26,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก โดยนายอภิวัฒน์ หล่อวิไลกุล 26,600.00        ร้านคลังพลาสติก โดยนายอภิวัฒน์ หล่อวิไลกุล 26,600.00         เสนอราคารายเดียว PO6207-00015
ลว. 9 ก.ค. 62

37 ซ้ือชุดหลอดไฟ 14,800.00        14,800.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 14,800.00        บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 14,800.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00016
2.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้าง จ ากัด 15,600.00        ลว. 9 ก.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบี มีโชค ก่อสร้าง 15,200.00        

38 จ้างตรวจเช็คและเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1,576.65          1,576.65          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 1,576.65          บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 1,576.65           เสนอราคารายเดียว PO6207-00017
บธ 559 เชียงใหม่ ลว. 9 ก.ค. 62

39 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ EPSON 4,050.00          4,050.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 4,050.00          บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 4,050.00           เสนอราคารายเดียว PO6207-00018
จ านวน 2 เคร่ือง ลว. 11 ก.ค. 62

40 จ้างท าภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 19,600.00        19,600.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 13,500.00        ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 13,500.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6207-00019
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.ร้านศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนายอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 6,100.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 11 ก.ค. 62
พร้อมติดต้ัง จ านวน 5 รายการ 3.ร้านล้านนากรอบรูป โดยนางมลิ ทรงค า 6,800.00          

4.ร้านเฟรมดีไซน์ โดยนายวรชาติ เอ่ียมสง่า 6,500.00          ร้านศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนายอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 6,100.00           PO6207-00020
5.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 18,750.00        ลว. 11 ก.ค. 62
6.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 16,000.00        

41 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-1806 เชียงใหม่ 8,381.85          8,381.85          เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด 8,381.85          บริษัท ธารา จ ากัด 8,381.85           เสนอราคารายเดียว PO6207-00021
ลว. 12 ก.ค. 62

42 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 25 รายการ 78,075.00        78,075.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 78,075.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 78,075.00         เสนอราคารายเดียว PO6207-00022
ลว. 18 ก.ค. 62

43 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ านวน 4 รายการ 27,000.00        27,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.สมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 27,000.00        ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 27,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00023
2.อ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 27,400.00        ลว. 19 ก.ค. 62
3.พฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 28,540.00        

44 ซ้ือหญ้า จ านวน 2 รายการ 16,440.00        16,440.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 16,440.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 16,440.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00024
2.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 21,160.00        ลว. 19 ก.ค. 62
3.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 23,975.00        

45 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 3 รายการ 18,635.00        18,635.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 18,635.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 18,635.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00025



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี    8     เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

2.ร้านอัมพิกา 23,865.00        ลว. 22 ก.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มานะพานิช 21,800.00        

46 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 58,240.00        58,240.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นานา แมชชีนพาร์ท จ ากัด 34,240.00        ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 24,000.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6207-00026
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยุทธนา ฮาร์ด แวร์ 40,767.00        ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 23 ก.ค. 62
3.ร้านพงศาภัณฑ์ 40,392.50        
4.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 30,000.00        บริษัท นานา แมชชีนพาร์ท จ ากัด 34,240.00         PO6207-00027
5.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 24,000.00        ลว. 23 ก.ค. 62
6.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 33,000.00        

47 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 4 รายการ 9,180.00          9,180.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 9,180.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 9,180.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00028
2.น้ าทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง 11,170.00        ลว. 25 ก.ค. 62
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 10,340.00        

48 จ้างท าใบปลิวประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์โลกของเด็ก 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสีสัน พร้ินต้ิง โดยนางสาวเพ็ชร์ชุมภู กันทะวงค์ 9,000.00          ร้านสีสัน พร้ินต้ิง โดยนางสาวเพ็ชร์ชุมภู กันทะวงค์ 9,000.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00029
(Kid's World) คร้ังท่ี 7 2.ร้านรักษ์พร้ินต้ิงแอนด์ กราฟฟิค ดีไซน์ 11,000.00        ลว. 25 ก.ค. 62

3.บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 10,700.00        

49 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมงานมหัศจรรย์โลกของ 92,124.00        92,124.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 92,124.00        บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 92,124.00         เสนอราคารายเดียว PO6207-00030
เด็ก (ขนมและวัสดุท่ีใช้ในกิจกรรม) จ านวน 21 รายการ ลว. 25 ก.ค. 62

50 จ้างท าป้ายไดคัต (ฉากปราสาท) 7,000.00          7,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 7,000.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 7,000.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00031
2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 8,050.00          ลว. 25 ก.ค. 62
3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 8,500.00          

51 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก 12,400.00        12,400.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 12,400.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 12,400.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00032
จ านวน 2 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่องาน 15,889.50        ลว. 25 ก.ค. 62

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 16,103.50        

52 จ้างผลิตพาสปอร์ตกิจกรรม จ านวน 30,000 ใบ 30,000.00        30,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 30,000.00        ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 30,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00033
2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 36,000.00        ลว. 25 ก.ค. 62
3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 37,500.00        

53 จ้างท าภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมติดต้ัง 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,000.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,000.00           'เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00034
2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 6,000.00          ลว. 25 ก.ค. 62
3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 5,500.00          

54 ซ้ืออุปกรณ์จัดแสดงในงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก 24,520.00        24,520.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 24,520.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ 24,520.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00035
ปีท่ี 7 จ านวน 11 รายการ 2.บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด 28,880.00        กลาสแวร์ ลว. 25 ก.ค. 62

3.บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิง เยน เนอรัล ซัพพลาย จ ากัด 30,409.40        

55 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก 5,722.00          5,722.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 5,722.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 5,722.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00036
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จ านวน 9 รายการ 2.บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จ ากัด 6,888.00          ลว. 25 ก.ค. 62
3.เพ่ือเรียนสเตช่ันเนอร่ีเชียงใหม่ 7,330.00          

56 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่งสถานท่ี จ านวน 20 รายการ 73,000.00        73,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 73,000.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 73,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00037
2.ร้านแม่ปิงการ์เด้น 88,550.00        ลว. 25 ก.ค. 62
3.ร้านน้องมายด์พันธ์ุไม้ 92,385.00        

 
57 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 2 รายการ 36,000.00        36,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนายอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 15,000.00        ร้านศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนายอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 15,000.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6207-00038

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 21,000.00        (จ านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 25 ก.ค. 62
3.ร้านล้านนากรอบรูป โดยนางมลิ ทรงค า 18,000.00        
4.ร้านเฟรมดีไซน์ โดยนายวรชาติ เอ่ียมสง่า 16,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 21,000.00         PO6207-00039
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์สเปเชียลโปรดักท์ 22,900.00        (จ านวน 1 รายการ) ลว. 25 ก.ค. 62
6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์ 22,000.00        

58 ซ้ือโต๊ะหมู่บูชา ชุด 11 ช้ิน 16,300.00        16,300.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายธนาณัติ มะโนเรือง 16,300.00        นายธนาณัติ มะโนเรือง 16,300.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00040
2.นายมนสิธ กันธวาท 18,000.00        ลว. 25 ก.ค. 62
3.นายภัทรพนต์ ธรรมขันธ์ 20,000.00        

59 จ้างท าเส้ือพิมพ์ลาย ท่ีระลึกส าหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 120,000.00      120,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลานนา อราวด์ จ ากัด 120,000.00      บริษัท ลานนา อราวด์ จ ากัด 120,000.00       เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00041
จ านวน 1,000 ตัว 2.วี สปอร์ต โคล์ท โดยนายกวีวิชย์ ไชยแก้ว 145,000.00      ลว. 25 ก.ค. 62

3.บาย ศศิ โดยนางศศิธร นันทะชัย 130,000.00      

60 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก 88,195.00        88,195.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 88,195.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 88,195.00         เสนอราคารายเดียว PO6207-00042
(ของเล่น) จ านวน 71 รายการ ลว. 25 ก.ค. 62

61 จ้างเหมาบริการเคร่ืองเล่นในการจัดกิจกรรมงานมหัศจรรย์ 145,000.00      145,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายวิษณุ มาลิเสน 145,000.00      นายวิษณุ มาลิเสน 145,000.00       เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00043
โลกของเด็ก 2.นายเจริญ ใบเงิน 280,000.00      ลว. 25 ก.ค. 62

3.นายสมพงษ์ ธิลังการ์ 255,000.00      

62 จ้างตรวจวัดคุณภาพน้ า ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 9,244.80          9,244.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 9,244.80          บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 9,244.80           เสนอราคารายเดียว PO6207-00044
ลว. 25 ก.ค. 62

63 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 46,702.00        46,702.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 46,702.00        ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 46,702.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00045
2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 52,230.00        ลว. 26 ก.ค. 62
3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 53,760.00        
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64 จ้างเหมาตกแต่งนิทรรศการ 77,025.00        77,025.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนายสุขุม สุริยศ 77,025.00        ร้านทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนายสุขุม สุริยศ 77,025.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00046
2.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ ากัด 99,724.00        ลว. 26 ก.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินทร์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 114,600.00      

65 จ้างท าป้ายเส้นทางเดินรถ และป้ายหมายเลขประจ ารถโดยสาร 3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนายสุขุม สุริยศ 3,000.00          ร้านทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนายสุขุม สุริยศ 3,000.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00047
ชมวิว จ านวน 2 งาน 2.ร้านอิมเมจ 3,400.00          ลว. 30 ก.ค. 62

3.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ ากัด 3,959.00          

66 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อาคารพืชไร้ดิน 4,320.00          4,320.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 4,320.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 4,320.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00048
2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 5,250.00          ลว. 30 ก.ค. 62
3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 5,000.00          

67 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 5,880.00          5,880.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 5,880.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 5,880.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00049
2.ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง 5,980.00          ลว. 30 ก.ค. 62
3.ร้านเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 7,200.00          

68 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 1,348.20          1,348.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 1,348.20          บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 1,348.20           เสนอราคารายเดียว PO6207-00050
(เดิม) ลว. 30 ก.ค. 62

69 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 6 รายการ 14,740.00        14,740.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 14,740.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 14,740.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00051
2.น้ าทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง 15,905.00        ลว. 30 ก.ค. 62
3.ร้านภัทรวดี 15,655.00        

70 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ านวน 4 รายการ 14,500.00        14,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.สมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 14,500.00        ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 14,500.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00052
2.อ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 15,310.00        ลว. 26 ก.ค. 62
3.พฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 15,150.00        

71 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (พานพุ่ม) 13,500.00        13,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางมิลญา ศิริปราชญ์ 14,600.00        นายกิจชกร ธรานนท์ 13,500.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00053
จ านวน 4 รายการ 2.นางสาวนริศรา ประดาอินทร์ 16,500.00        ลว. 26 ก.ค. 62

3.นายกิจชกร ธรานนท์ 13,500.00        

72 ซ้ือกล้วยไม้ จ านวน 18 รายการ 300,000.00      300,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 300,000.00      สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 300,000.00       เสนอราคาต่ าสุด PO6207-00054
2.ร้านแม่ปิงการ์เด้น 308,650.00      ลว. 30 ก.ค. 62
3.ร้านน้องมายด์พันธ์ุไม้ 334,880.00      

73 ซ้ือพรรณไม้ (บัว) จ านวน 78 รายการ 66,040.00        66,040.00        เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย สิรประภาธรรม 66,040.00        นายสุทธิชัย สิรประภาธรรม 66,040.00         เสนอราคารายเดียว บย.173

74 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร (ส่ีล้อแดง) พร้อมคนขับและ 40,000.00        40,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายณัฐจักร์ ตาดี 40,000.00        นายณัฐจักร์ ตาดี 40,000.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.177
น้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 80 รอบ 2.นายธีรยุทธ ค ารศ 44,000.00        

3.นางสาวสรัญญา พงษ์สมบูรณ์ 48,000.00        

75 จ้างวิเคราะห์ดิน และปุ๋ย จ านวน 3 รายการ 14,440.00        14,440.00        เฉพาะเจาะจง หลักสูตรฯปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 14,440.00        หลักสูตรฯปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 14,440.00         เสนอราคารายเดียว บย.179



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี    8     เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

76 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 7 รายการ 19,350.00        19,350.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านหุ่นโชว์เชียงใหม่ โดยนางสาวอัมไพวรรณ เล็กงามเอก 9,900.00          ร้านหุ่นโชว์เชียงใหม่ 9,900.00           พิจารณาแต่ละรายการ บย.181
2.นางสาวนพวรรณ บิดาทุม 10,500.00        โดยนางสาวอัมไพวรรณ เล็กงามเอก ท่ีเสนอราคาต่ าสุด
3.ร้านสมหวังการเกษตร โดยนายสมหวัง ศรีบ าเพ็ญ 8,250.00          (จ านวน 1 รายการ)
4.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 9,550.00          
5.นายนิพันธ์ มหาวัล 9,350.00          ร้านสมหวังการเกษตร โดยนายสมหวัง ศรีบ าเพ็ญ 8,250.00           บย.181
6.นางมาลี ศักด์ิชัยยันต์ 1,200.00          (จ านวน 5 รายการ)
7.ร้านล้านนา กรอบรูป โดยนางมลิ ทรงค า 1,500.00          
8.ร้านเฟรมดีไซน์ โดยนายวรชาติ เอ่ียมสง่า 2,000.00          นางมาลี ศักด์ิชัยยันต์ 1,200.00           บย.181

(จ านวน 1 รายการ)

77 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 8 รายการ 93,650.00        93,650.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายธีรสิทธ สวัสดี 37,500.00        นายธีรสิทธ สวัสดี 37,500.00         พิจารณาแต่ละรายการ บย.181
2.นางสมหมาย ไชยวงค์ 45,000.00        (จ านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด
3.นายณฐโชค ค าพยอม 67,200.00        
4.นางมิลญา ศิริปราชญ์ 56,150.00        นางมิลญา ศิริปราชญ์ 56,150.00         บย.181

(จ านวน 7 รายการ)

78 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 12 รายการ 48,350.00        48,350.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายนิพันธ์ มหาวัล 1,500.00          นายนิพันธ์ มหาวัล 1,500.00           พิจารณาแต่ละรายการ บย.181
2.ร้านตุ๊กตาปูนป้ัน ท๊อฟฟ่ีดอล โดยนายชัยณฤทธ์ิ วิชิตตาภา 36,300.00        (จ านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด
3.นายพรชัย เอ่ียมสุข 31,200.00        
4.นางสาวทิวาพร เขียวสว่าง 41,500.00        ร้านตุ๊กตาปูนป้ัน ท๊อฟฟ่ีดอล 27,300.00         บย.181
5.นางสาวศริญญา จตุรงค์สัมฤทธ์ิ 19,550.00        โดยนายชัยณฤทธ์ิ วิชิตตาภา

(จ านวน 3 รายการ)

นางสาวศริญญา จตุรงค์สัมฤทธ์ิ 19,550.00         บย.181
(จ านวน 8 รายการ)

79 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 18 รายการ 24,220.00        24,220.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวนริศรา ประดาอินทร์ 18,000.00        นางมิลญา ศิริปราชญ์ 14,280.00         พิจารณาแต่ละรายการ บย.183
2.นางมิลญา ศิริปราชญ์ 14,280.00        (จ านวน 12 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด
3.นายณฐโชค ค าพยอม 16,850.00        
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี เชียงใหม่ 9,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี เชียงใหม่ 9,000.00           บย.183
5.ร้านโอเค โดยนายสุวรรณ ลาวัลย์ชัยกุล 10,000.00        (จ านวน 4 รายการ)
6.ร้านศรีมงคลสังฆภัณฑ์ โดยนายวินัย จินโนวาส 500.00            
7.นายพิทักษ์ จันทร์สาม 440.00            ร้านศรีมงคลสังฆภัณฑ์ โดยนายวินัย จินโนวาส 500.00             บย.183

(จ านวน 1 รายการ)

นายพิทักษ์ จันทร์สาม 440.00             บย.183
(จ านวน 1 รายการ)

80 ซ้ือแมลงมีชีวิตส าหรับจัดแสดงในงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก 25,510.00        25,510.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวแพรวรุ่ง ภิระตา 25,510.00        นางสาวแพรวรุ่ง ภิระตา 25,510.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.186
ปีท่ี 7 จ านวน 17 รายการ 2.นายจุ๋ม มีสมสินธ์ุ 32,800.00        



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี    8     เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

3.นายอดิศักด์ิ พรมนา 36,870.00        

81 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่งสถานท่ี (กระถางใยมะพร้าว) 9,951.00          9,951.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ด ารงศิลป์ ซัพพลายส์ จ ากัด 9,951.00          บริษัท ด ารงศิลป์ ซัพพลายส์ จ ากัด 9,951.00           เสนอราคารายเดียว บย.187
จ านวน 1,000 ใบ

82 จ้างเช่าเต็นท์ จ านวน 20 หลัง 32,000.00        32,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเต็นท์พับและเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด 32,000.00        ร้านเต็นท์พับและเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด 32,000.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.187
โดยนางสาวฐาปนี ตรียาวรรณ์ โดยนางสาวฐาปนี ตรียาวรรณ์
2.ร้านเฮง เฮง เฮง 35,000.00        
3.ร้านวังสะแกงเฟอร์นิเจอร์ 40,000.00        

83 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก  90,960.00        90,960.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านรุ่งเรือง-ปลีกส่ง โดยนางสาวเกษร รุ่งเรือง 50,000.00        ร้านรุ่งเรือง-ปลีกส่ง โดยนางสาวเกษร รุ่งเรือง 50,000.00         พิจารณาแต่ละรายการ บย.187
(วัสดุท่ีใช้ในกิจกรรม) จ านวน 10 รายการ   2.ร้านเบ๊นซ์ตุ๊กตา โดยนายสมบูรณ์ ลีลาหาโชคชัย 55,600.00        (จ านวน 4 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด

3.นายพิทักษ์ จันทร์สาม 8,400.00          
4.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ากัด 32,560.00        นายพิทักษ์ จันทร์สาม 8,400.00           บย.187

(จ านวน 1 รายการ)

บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ากัด 32,560.00         บย.187
(จ านวน 5 รายการ)

84 จ้างเหมาเปเปอร์ชู้ด จ านวน 4 เคร่ือง 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.นายสุวัฒน์ อาจทวีกุล 5,000.00          นายสุวัฒน์ อาจทวีกุล 5,000.00           เสนอราคาต่ าสุด บย.187
2.นายสิทธิชัย ทะนันแก้ว 6,000.00          
3.นางสาวดรรชกร งามบุบผา 5,600.00          

85 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การท าผ้ามัดย้อม 13,000.00        13,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายณัฐพล ค ามาลูน 13,000.00        นายณัฐพล ค ามาลูน 13,000.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.187
2.นางสาววศินี ศรีนายก 14,000.00        
3.นางลินจง ชาโตะ 14,200.00        

86 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก 19,247.00        19,247.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 19,247.00        บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 19,247.00         เสนอราคารายเดียว บย.187
จ านวน 13 รายการ

87 จ้างหุ้มเบาะ 7,200.00          7,200.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภา แก้วโกฏ 7,200.00          นางสาวศิริภา แก้วโกฏ 7,200.00           เสนอราคารายเดียว บย.193

88 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,066.00          4,066.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนครกิโล 7 4,066.00          ร้านนครกิโล 7 4,066.00           เสนอราคารายเดียว บย.193

89 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก 19,600.00        19,600.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายภูบดินทร์ สายเผือก 19,600.00        นายภูบดินทร์ สายเผือก 19,600.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.39
ประจ าปี 2562 จ านวน 4 รายการ 2.นายธนาวิทย์ สายฝูง 20,400.00        

3.นางสาวกัลยารัตน์ หน่อสม 21,600.00        

90 ซ้ือกาแฟค่ัวเมล็ดเพ่ือใช้ประกอบเคร่ืองด่ืมชง 16,150.00        16,150.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายสุชาติ ตาม่ี 3,250.00          นายสุชาติ ตาม่ี 3,250.00           พิจารณาแต่ละรายการ บย.40
จ านวน 5 รายการ 2.นายศรัญ สีเขียว 4,400.00          (จ านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด

3.นายหน่ัน ใจปิง 3,000.00          
4.นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล 4,000.00          นายศรัญ สีเขียว 4,400.00           บย.40



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี    8     เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

5.มูลนิธิโครงการหลวง 1,500.00          (จ านวน 1 รายการ)

นายหน่ัน ใจปิง 3,000.00           บย.40
(จ านวน 1 รายการ)

นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล 4,000.00           บย.40
(จ านวน 1 รายการ)

มูลนิธิโครงการหลวง 1,500.00           บย.40
(จ านวน 1 รายการ)

91 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายร้านจ าหน่ายสินค้า 96,920.00        96,920.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 96,920.00        บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 96,920.00         เสนอราคารายเดียว บย.40
จ านวน 48 รายการ

92 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์จีน 350,000.00      350,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ท าทุน เทคโนโลยี เวนเจอร์ จ ากัด 350,000.00      บริษัท ท าทุน เทคโนโลยี เวนเจอร์ จ ากัด 350,000.00       ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้าง
2.บริษัท โค้ดเกียร์ จ ากัด 428,000.00      และเสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 19/2562
3.บริษัท ดาร์ค เซอร์เคอร์ สตูดิโอ จ ากัด 406,600.00      ลว. 1 ก.ค. 62

93 จ้างท าโครงการจัดท าแผนการปรับปรุงแคมเปญการตลาดโดย 250,000.00      250,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ ากัด 250,000.00      บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ ากัด 250,000.00       ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้าง
ใช้ข้อมูลวิเคราะห์ (Data Analysis Creation) 2.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 300,000.00      และเสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 20/2562

3.บริษัท เอเวอร์ลอง ครีเอทีฟ เฮาส์ จ ากัด 321,000.00      ลว. 15 ก.ค. 62
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