
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กม 
5617 ชม. จ านวน 1 คัน

38,930.00 38,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ยาเซอร์วิส/38,930 อู่ยาเซอร์วิส/38,930 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00045 ลว 7 ก.พ. 62

2
จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กษ 
3560 ชม. จ านวน 1 คัน

11,861.00 11,861.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด/11,861 บริษัท ธารา จ ากัด/11,861 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00046 ลว 7 ก.พ. 62

3 จัดซ้ือหัวพันธ์ุบุก จ านวน 1 รายการ 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 
จ ากัด 20,000 บ.

สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 
จ ากัด 20,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00044 ลว 7 ก.พ. 62

4 จ้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าภายนอกพ้ืนท่ี 106,864.40 106,864.40 วิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/106,864.40 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/106,864.40 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00049 ลว 7 ก.พ. 62

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 54,600.00 54,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 54,600 บ./ ร้านรวยทรัพย์
การค้า 60,550 บ./ ร้านพัฒนาภัณฑ์ 59,150 บ.

หจก.สหเฟอร์นิเจอร์  54,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00030 ลว. 7 ก.พ. 62

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์เกษตร  จ านวน  1 รายการ 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.มนตรีแมชชินทูลล์ จ ากัด  35,000 บ./ บ.จังหย่ง
เฮงเส็ง จ ากัด 36,000 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์นแม
ชชินทูลส์  36,400 บ.

บ.มนตรีแมชชินทูลล์ จ ากัด  35,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00031  ลว. 7 ก.พ. 62

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 11,200.00 11,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่สินเสรี  11,200 บ./ ร้านตนานุวัฒน์
  12,000 บ./ บ. เอช.ซี.แอล กรุ๊ป  เชียงใหม่  
12,800 บ.

หจก.เชียงใหม่สินเสรี  11,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00034  ลว. 7 ก.พ. 62

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์เกษตร  จ านวน  1 รายการ 79,000.00 79,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.มนตรีแมชชินทูลล์ จ ากัด  79,000 บ./    บ.จัง
หย่งเฮงเส็ง  80,000 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์นแม
ชชินทูลส์  90,000 บ.

บ.มนตรีแมชชินทูลล์ จ ากัด  79,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00035  ลว. 7 ก.พ. 62

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 3,600 บ./ ร้านพัฒนาภัณฑ์ 
 5,000 บ./ ร้านรวยทรัพย์การค้า  5,800 บ.

หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00033  ลว. 7 ก.พ. 62

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 3,500 บ./ ร้านพัฒนาภัณฑ์ 
 3,900 บ./ ร้านรวยทรัพย์การค้า  4,500 บ.

หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00032  ลว. 7 ก.พ. 62

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์เกษตร  จ านวน  1 รายการ 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่สินเสรี  50,000 บ./ ร้านตนานุวัฒน์
  55,0000 บ./ บ. เอช.ซี.แอล กรุ๊ป  เชียงใหม่  
52,500 บ.

หจก.เชียงใหม่สินเสรี  50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00036  ลว. 7 ก.พ. 62

12 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00196  ลว. 12 ก.พ.62
13 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00197  ลว. 12 ก.พ.62
14 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00198  ลว. 12 ก.พ.62
15 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00190 ลว. 12 ก.พ. 62
16 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00189  ลว. 11 ก.พ.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2562



17 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมภูพาน  5,300
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมภูพาน  
5,300 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00176  ลว. 11 ก.พ.62

18 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมภูพาน  8,700
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมภูพาน  
8,700 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00179  ลว. 12 ก.พ. 62

19 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00181  ลว. 12 ก.พ.62
20 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00185  ลว. 12 ก.พ. 62
21 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00187  ลว. 11 ก.พ. 62
22 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ 7,000 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00192  ลว. 11 ก.พ. 62
23 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ 7,000 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00193  ลว. 11 ก.พ. 62
24 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00200  ลว. 11 ก.พ. 62
25 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00201  ลว.  11 ก.พ. 62
26 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00203  ลว. 11 ก.พ. 62
27 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00204  ลว. 11 ก.พ. 62
28 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชยชมภู  7,000 บ. นายประพันธ์  ไชยชมภู  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00175  ลว. 11 ก.พ. 62
29 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย จ านวน 10 ตัวอย่าง 8,200.00 8,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯมช./ 8,200 บ. ห้องปฏิบัติการกลางฯมช./ 8,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00094 ลว.12/2/62

30
จ้างวิเคราะห์สถานะธาตุอาหารในพืช จ านวน 5 
ตัวอย่าง 10 รายการ

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯมช./ 6,000 บ. ห้องปฏิบัติการกลางฯมช./ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00093 ลว.12/2/62

31 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  39 พ้ืนท่ี 3,253.19 3,253.19 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจ
นึก/3,253.19 บ.

ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจ
นึก/3,253.19 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00106 ลว.13/2/62

32 จ้างท าเคร่ืองหมายการค้าและจัดพิมพ์ซ้ า 39,500.00 39,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน GOO-CREATIVE & DESIGN-DEE โดยนายภัฎ
 กันธิยะวงค์/39,500 บ.

ร้าน GOO-CREATIVE & DESIGN-DEE โดยนาย
ภัฎ กันธิยะวงค์/39,500 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00091 ลว.12/2/62

33 จ้างเหมาบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 27,000.00 27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ๊ิกแอด/27,000 บ. ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ๊ิกแอด/27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00092 ลว.12/2/62

34 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 15 รายการ 40,695.00 40,695.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00060 ลว 08/02/2562
35 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00055 ลว 06/02/2562
36 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 รายการ 6,665.00 6,665.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย ร้านบุญชัย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00083 ลว 07/02/2562
37 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 3,424.00 3,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช หจก.ศิริวงศ์พานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00064 ลว 08/02/2562
38 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ 18,326.00 18,326.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช หจก.เชียงใหม่มานะพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00067 ลว 08/02/2562
39 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,850.00 1,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00212 ลว 18/02/2562
40 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 16,400.00 16,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00211 ลว 18/02/2562
41 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,220.00 1,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร หจก.ธ.ปราณีการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00214 ลว 18/02/2562
42 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,042.00 7,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร หจก.ธ.ปราณีการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00223 ลว 18/02/2562
43 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,470.00 1,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร หจก.ธ.ปราณีการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00221 ลว 18/02/2562
44 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 11,145.00 11,145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด บ.ข่านต้า จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00222 ลว 18/02/2562
45 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,996.00 2,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00220 ลว 18/02/2562
46 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 30,875.00 30,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00219 ลว 18/02/2562
47 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,120.00 22,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด บ.ข่านต้า จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00225 ลว 18/02/2562
48 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จเจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00224 ลว 18/02/2562
49 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 25,800.00 25,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร จ ากัด บ.ฮอทิโกร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00226 ลว 18/02/2562
50 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,352.00 16,352.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00069 ลว 8/02/2562
51 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,490.00 4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร หจก.ธ.ปราณีการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00063 ลว 8/02/2562



52 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,780.00 9,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร หจก.ธ.ปราณีการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00066 ลว 8/02/2562
53 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 65,980.00 65,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00056 ลว 8/02/2562
54 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 9,972.00 9,972.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช ร้านกฤษณาพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00100 ลว 13/02/2562
55 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 16,900.00 16,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช ร้านกฤษณาพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00058 ลว 8/02/2562
56 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,925.00 13,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00072  ลว 8/02/2562
57 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,255.00 3,255.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00070 ลว 8/02/2562
58 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 3,762.50 3,762.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00103 ลว 13/02/2562
59 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00068 ลว 8/02/2562
60 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00101 ลว 13/02/2562
61 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 6 รายการ 4,370.00 4,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00104 ลว 13/02/2562
62 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 2,700.00 2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00043 ลว 7/02/2562
63 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 15 รายการ 18,850.00 18,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด บ.ข่านต้า จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00071 ลว 8/02/2562
64 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 21,750.00 21,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด บ.ข่านต้า จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-020062 ลว 8/02/2562
65 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 42,500.00 42,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก ร้านคลังพลาสติก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00020 ลว 7/02/2562
66 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 6,081.00 6,081.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช หจก.เชียงใหม่มานะพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00041 ลว 7/02/2562
67 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 7,885.00 7,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00234 ลว 20/02/2562
68 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 7,885.00 7,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00231 ลว 20/02/2562
69 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 12,945.00 12,945.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด บ.ข่านต้า จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00237 ลว 20/02/2562
70 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 12,945.00 12,945.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด บ.ข่านต้า จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00233 ลว 20/02/2562
71 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 7,255.00 7,255.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00236 ลว 20/02/2562
72 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 7,255.00 7,255.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00232 ลว 20/02/2562
73 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,120.00 5,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 5120 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 5120 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00163 ลว 14/02/2562

74 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 41,890.00 41,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 41,890 /เชียงใหม่มานะ
พานิช 46,440/ Office mate 55,610

บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 41,890 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00162 ลว 14/02/2562

75 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 55,200.00 55,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 55,200 ร้านคลังพลาสติก 55,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00161 ลว 14/02/2562

76 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 14,128.00 14,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 7,848/หจก.จ.เจริญการเกษตร

 5,500/บจก.ล้ิมศักดากุล 780
หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 7,848/หจก.จ.เจริญ

การเกษตร 5,500/บจก.ล้ิมศักดากุล 780
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6202-00157  
PO6202-00158 PO 
6202-00159 ลว 14/02/2562

77 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,570.00 14,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ล้ิมศักดากุล 14,820/หจก.ธ ปราณี
การเกษตร 14,570/หจก.ข่านต้า 17,680

หจก.ธ.ปราณีการเกษตร/14,570 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-001056 ลว 14 ก.พ. 2562

78 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 26,550.00 26,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,292 / หจก.ศิริวงศ์
พานิช 2,348 /บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 21,910

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,292 / หจก.ศิริวงศ์
พานิช 2,348 /บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 21,910

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6202-00164 PO6202-00165
 PO6202-00166 ลว 14/02/62

79 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน / 1,800
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน / 
1,800 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00240  ลว. 13 ก.พ. 62

80 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชยชมภู  1,800 บ. นายประพันธ์  ไชยชมภู  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00239  ลว. 15 ก.พ. 62
81 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00242  ลว. 13 ก.พ 62
82 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. นายอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00243 ลว. 15 ก.พ. 62
83 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00244  ลว. 15 ก.พ. 62
84 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00245  ลว. 15 ก.พ. 62
85 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์  3,600 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00241  ลว. 15 ก.พ. 62
86 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00246  ลว. 13 ก.พ. 62
87 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00248  ลว. 13 ก.พ. 62



88 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00249  ลว. 15 ก.พ. 62
89 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00257  ลว. 11 ก.พ. 62
90 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00258  ลว. 11 ก.พ. 62
91 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00251  ลว. 13 ก.พ. 62
92 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00252  ลว. 13 ก.พ. 62
93 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00259 ลว. 13 ก.พ. 62
94 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00254  ลว. 13 ก.พ. 62
95 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00255  ลว. 13 ก.พ. 62
96 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00250  ลว. 13 ก.พ. 62
97 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00256  ลว. 15 ก.พ. 62
98 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00253  ลว. 15 ก.พ. 62

99 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 
150,000

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 
150,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00105 ลว 12 ก.พ. 62

100 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 39,940.00 39,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้
ยืนต้นบ้านแม่ทะลาย 39,940. บ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล
,ไม้ยืนต้นบ้านแม่ทะลาย 39,940. บ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00074 ลว 8 ก.พ. 62

101 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 39,950.00 39,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้
ยืนต้นบ้านแม่ทะลาย 39,950 บ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล
,ไม้ยืนต้นบ้านแม่ทะลาย 39,950 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00075 ลว 8 ก.พ. 62

102 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร
4,500.00 บ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร
4,500.00 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00054 ลว 7 ก.พ. 62

103 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 7,510.00 7,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเกษตรย่ังยืน โดย น.ส. สุภาภรณ์ ขันแก้ว 
7,510 บ

ร้านเกษตรย่ังยืน โดย น.ส. สุภาภรณ์ ขันแก้ว 
7,510 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00052 ลว 7 ก.พ. 62

104 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย 3500 บ บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย 3500 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00051 ลว 7 ก.พ. 62

105 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 4 รายการ 34,850.00 34,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.เคมีกิจเกษตร 7550 /บจก.ล้ิมศักดากุล 
15,850/บจก.ธ ปราณีการเกษตร 11,450

บจก.เคมีกิจเกษตร 7550 /บจก.ล้ิมศักดากุล 
15,850/บจก.ธ ปราณีการเกษตร 11,450

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6202-00047 PO6202-00048
 PO6202-00050 ลว 7 ก.พ. 62

106 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 11,325.00 11,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคมีกิจเกษตร 11,325 บ. บจก.เคมีกิจเกษตร 11,325 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00053 ลว 7 ก.พ. 62
107 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 11,451.00 11,451.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชภาคเหนือ 11,451 บ. องค์การเภสัชภาคเหนือ 11,451 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00073 ลว 8 ก.พ. 62

108 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 3 รายการ 17,620.00 17,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.จ.เจริญการเกษตร 17,620 บ./หจก.นิว เวิลด์
 อะโกร 22,780 บ.

หจก.จ.เจริญการเกษตร/17,620 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00151 ลว 14 ก.พ. 62

109 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,598.00 1,598.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 1,598 บ./หจก.นิว เวิลด์ 
อะโกร 1,800 บ.

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด/1,598 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00152 ลว 14 ก.พ. 62

110 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 75,650.00 75,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.นิว เวิลด์ อะโกร 79,050 บ./หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 75,650 บ.

หจก.จ.เจริญการเกษตร/75,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00153 ลว 14 ก.พ. 62

111 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 6,315.00 6,315.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 6,315 บ./ร้านกฤษณา
พานิช 9,200 บ.

บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 6,315 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00154 ลว 14 ก.พ. 62

112 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 77,250.00 77,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.นิว เวิลด์ อะโกร 80,250 บ./หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 77,250 บ.

หจก.จ.เจริญการเกษตร 77,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00155 ลว 14 ก.พ. 62

113 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.นาโนบราส 5,000 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 
4,500 บ.

หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00160 ลว 14 ก.พ. 62

114
จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กษ 
3561 ชม. จ านวน 1 คัน

27,258.00 27,258.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด/27,258 บ. บริษัท ธารา จ ากัด/27,258 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00149 ลว 14 ก.พ. 62



120 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 9,123.00 9,123.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร หจก.ธ.ปราณีการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00182  ลว 15 ก.พ 62
121 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 21,690.00 21,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00183  ลว 15 ก.พ 62
122 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 11,900.00 11,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร จ ากัด บ.ฮอทิโกร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00182  ลว 15 ก.พ 62
123 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 8,980.00 8,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร หจก.ธ.ปราณีการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00191  ลว 15 ก.พ 62
124 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 12,035.00 12,035.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00194  ลว 15 ก.พ 62
125 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 116,452.00 116,452.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00199  ลว 15 ก.พ 62
126 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 53,945.00 53,945.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00205  ลว 15 ก.พ 62
127 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 47,640.00 47,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00210  ลว 18 ก.พ 62

PO 6202-00213  ลว 18 ก.พ 62

PO 6202-00215  ลว 18 ก.พ 62
PO 6202-00216  ลว 18 ก.พ 62
PO 6202-00217  ลว 18 ก.พ 62

PO 6202-00218 ลว 18 ก.พ 62

129 ซ้ือปุ๋ยคอก จ านวน 2 รายการ 135,000.00 135,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ ปาลี/135,000 บ. นางวิไลวรรณ ปาลี/135,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00208  ลว 18 ก.พ 62
PO 6202-00183  ลว 15 ก.พ 62
PO 6202-00184  ลว 15 ก.พ 62

131 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 22,060.00 22,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 22,060 บ./หจก.จ.
เจริญการเกษตร 23,360 บ./หจก.ธ.ปราณี
การเกษตร 22,721 บ.

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 22,060 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00209 ลว 18 ก.พ 62

PO 6202-00169  ลว 15 ก.พ 62
PO 6202-00170  ลว 15 ก.พ 62
PO 6202-00167  ลว 15 ก.พ 62
PO 6202-00168  ลว 15 ก.พ 62

PO 6202-00171  ลว 15 ก.พ 62
PO 6202-00172  ลว 15 ก.พ 62
PO 6202-00173  ลว 15 ก.พ 62
PO 6202-00174  ลว 15 ก.พ 62

135 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,217.00 14,771.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 3 
รายการ 2,217

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 3 
รายการ 2,217

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00021 ลว 7 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 3 รายการ 2,580
136 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,500.00 13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 2 รายการ 13,500 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 2 รายการ 13,50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00260 ลว 20 ก.พ. 62

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 2 รายการ 13,600
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

137 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 18,238.00 18,238.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 12 
รายการ 14380

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 8 
รายการ 13748

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00279 ลว 22 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 10 รายการ 
19245 ร้านกฤษณาพานิช / 4 รายการ 4490

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00280 ลว 22 ก.พ. 62

ร้านกฤษณาพานิช / 4 รายการ 4490 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 92,740 บ./หจก.จ.
เจริญการเกษตร 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

134 ซ้ือชีวภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

บ.คอมโพสท์ ยูอิ 700 บ./บ.ข่านต้า 11,500 
บ./ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 3,400 บ./บ.ล้ิมศักดา
กุลเคมีเกษตร 7,400 บ.

133 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 98,740.00       98,740.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.คอมโพสท์ ยูอิ 700 บ./บ.ข่านต้า 11,500 บ./
ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 3,400 บ./บ.ล้ิมศักดากุลเคมี
เกษตร 7,400 บ.

วิธีเฉพาะเจาะจง23,000.00       23,000.00       

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 92,740 บ./หจก.จ.
เจริญการเกษตร 6,000 บ./หจก.นิว เวิลด์ อะโกร 
โพรดักส์ 13,800 บ.

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,784.50 บ./บ.
เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 1,566 บ.

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,784.50 บ./บ.
เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 1,566 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

132 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 16,400.00       16,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 14,300 บ./หจก.จ.
เจริญการเกษตร 2,100 บ.

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 14,300 บ./
หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,100 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

130 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 24 รายการ 6,350.00         6,350.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,960 บาท /มูลนิธิ
โครงการหลวง 10,680 บาท/หจก.ธ.ปราณี
การเกษตร 3,820 บาท/ ร้านกฤษณาพานิช 

20,400 บาท/บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 
25,445 บาท/

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ128 70,305.00       70,305.00       
หจก.จ.เจริญการเกษตร 9960 บาท /มูลนิธิ
โครงการหลวง 10680 บาท/หจก.ธ.ปราณี

การเกษตร 63407 บาท/ร้านกฤษณาพานิช 
20400 บาท/บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 29580 

บาท/บ.ข่านต้า จ ากัด 1865 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง



138 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 17 รายการ 40,380.00 40,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด. ธ.ปราณีการเกษตร / 16 
รายการ 38886

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด. ธ.ปราณีการเกษตร / 9 
รายการ 14989

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00284 ลว 22 ก.พ. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 10 รายการ 
34260

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 5 รายการ 
21520

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00285 ลว 22 ก.พ. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 5 รายการ 18630 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 1 รายการ 2360 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00286 ลว 22 ก.พ. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 
1260

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ
 1260

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00287 ลว 22 ก.พ. 62

139 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 71,355.00 71,355.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 9 รายการ 38370 บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 4 รายการ 

32415
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00288 ลว 22 ก.พ. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 
33000

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ
 33000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00289 ลว 22 ก.พ. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 7 รายการ 19260 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 5 รายการ 5940 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00290 ลว 22 ก.พ. 62

140 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 12,265.00 12,265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช / 14 รายการ 14380 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช / 8 รายการ 10085
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00291 ลว 22 ก.พ. 62
หจก.ศิริวงค์พานิช / 14 รายการ 13950 หจก.ศิริวงค์พานิช / 6 รายการ 2,180 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00292 ลว 25 ก.พ. 62

141 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 21,748.00 21,748.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 7 รายการ 14460 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 3 รายการ 8420 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00293 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด /6 รายการ 13578 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด /5 รายการ 13328
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00294 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 6 รายการ 13,600
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

142 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 40,365.00 40,365.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอทิโกร จ ากัด / 1 รายการ 4200 บริษัท ฮอทิโกร จ ากัด / 1 รายการ 4200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00295 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด /5 รายการ 36545 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด /2 รายการ 12950
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00296 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 3 รายการ 23215
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 3 รายการ 
23215

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00297 ลว 25 ก.พ. 62

143 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 24,013.00 24,013.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 12 รายการ 
24250

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 6 รายการ 
10375

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00298 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 8 รายการ 20088 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด /6 รายการ 13638
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00299 ลว 25 ก.พ. 62

144 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 54,377.00 54,377.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 9475 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 9475

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00300 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 10 รายการ 59157 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 6 รายการ 23722 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00301 ลว 25 ก.พ. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 8 รายการ 
53020 หจก. จ.เจริญการเกษตร / 3 รายการ 21180

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00302 ลว 25 ก.พ. 62

145 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 41,790.00 41,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสังฆชัยการเกษตร / 6 รายการ 38250 ร้านสังฆชัยการเกษตร / 6 รายการ 38250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00303 ลว 25 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 3540 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 3540
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00304ลว 25 ก.พ. 62

146 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 13 รายการ 42,297.00 42,297.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 13 รายการ 
37610

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 8 รายการ 
25010

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00305 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 6 รายการ 17540 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 3 รายการ 8920
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00306 ลว 25 ก.พ. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด. ธ.ปราณีการเกษตร / 13 
รายการ 45279

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด. ธ.ปราณีการเกษตร / 2 
รายการ 8367

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00307 ลว 25 ก.พ. 62



147 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 13 รายการ 47,105.00 47,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 13 รายการ 
48430

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 4 รายการ 
11460

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00308 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 10 รายการ 26615 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 6 รายการ 17435
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00311 ลว 25 ก.พ. 62
บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 13 รายการ 48790 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 3 รายการ 18210 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00312 ลว 25 ก.พ. 62

148 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 14 รายการ 64,165.00 64,165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 11 รายการ 
57295

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร /8 รายการ 
51730

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00322 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 6 รายการ 28835 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 3 รายการ 5435
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00328 ลว 25 ก.พ. 62
บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 14 รายการ 63920 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 3 รายการ 7000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00329 ลว 25 ก.พ. 62

149 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 66,436.00 66,436.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด. ธ.ปราณีการเกษตร / 6 รายการ
 54355

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด. ธ.ปราณีการเกษตร / 2 
รายการ 39800

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00331 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 6 รายการ 23766 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 3 รายการ 10341
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00332 ลว 25 ก.พ. 62

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 6 รายการ 26785
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 4 รายการ 
16295

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00333 ลว 25 ก.พ. 62

150 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 23,750.00 23,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสังฆชัยการเกษตร / 2 รายการ 10000 ร้านสังฆชัยการเกษตร / 2 รายการ 10000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00334 ลว 26 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 13750
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 
13750

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00335 ลว 26 ก.พ. 62

151 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร /1 รายการ
 8550

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร /1 
รายการ 8551

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00340 ลว 26 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 1 รายการ 2850 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 1 รายการ 2851
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00341 ลว 26 ก.พ. 62
152 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 66,436.00 66,436.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 7 รายการ 22280 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 5 รายการ 18420 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00342 ลว 26 ก.พ. 62

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 5 รายการ 37000 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 3 รายการ 30880
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00343 ลว 26 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 4 รายการ 27452

153 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 2,985.00 2,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 3 รายการ 30650
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 2 รายการ 
25750

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00344 ลว 26 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 2 รายการ 23800 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 1 รายการ 4100
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00345 ลว 26 ก.พ. 62
154 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสังฆชัยการเกษตร / 2 รายการ 5300 ร้านสังฆชัยการเกษตร / 2 รายการ 5300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00346 ลว 26 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 2 รายการ 3700 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้ง / 2 รายการ 3700
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00347 ลว 26 ก.พ. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเซียปศุสัตว์ ช้างเผือก / 2 
รายการ 5500

155 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 14 รายการ 69,425.00 69,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 12 รายการ 
62790

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 3 รายการ 9290
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00348 ลว 26 ก.พ. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 10 รายการ 55095
บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 10 รายการ 
39845

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00349 ลว 26 ก.พ. 62

บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 14 รายการ 72090 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 14 รายการ 20290 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00350 ลว 26 ก.พ. 62



156 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 21,616.00 21,616.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช / 10 รายการ 22726 ร้านกฤษณาพานิช / 5 รายการ 9766 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00351 ลว 26 ก.พ. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 6 รายการ 
14350

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 5 รายการ
 11850

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00352 ลว 26 ก.พ. 62

157 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง  /1 รายการ 16000 มูลนิธิโครงการหลวง  /1 รายการ 16001 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00353 ลว 26 ก.พ. 62

158 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 4,100.00 4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด /1 รายการ 4100 บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด /1 รายการ 4100

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00354 ลว 26 ก.พ. 62

บริษัท คูสวัสด์ิ กรุ๊ป (ส านักงานใหญ่) /1 รายการ 
4300
บริษัท เฟิร์มเมด จ ากัก /1 รายการ 4510

159 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 61,350.00 61,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 9 รายการ 61350
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 9 รายการ 
61350

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00355 ลว 26 ก.พ. 62

บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 6 รายการ 73050
160 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,225.00 4,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด / 2 รายการ 4225 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ / 2 รายการ 4225 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00356 ลว 26 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 
4300

161 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 71,355.00 71,355.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 10 รายการ 
38370

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 4 รายการ 
32415 PO 6202-00357 ลว 26 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 
33000

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ
 33001 PO 6202-00358 ลว 26 ก.พ. 62

บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 7 รายการ 19260 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 5 รายการ 5940 PO 6202-00359 ลว 26 ก.พ. 62
162 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 14,700.00 14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช / 5 รายการ 17300 ร้านกฤษณาพานิช / 4 รายการ 10300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00360  ลว 27 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 
6200

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ
 4400 PO 6202-00361 ลว 27 ก.พ. 62

163 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 20,290.00 20,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ 
กลาสแวร์ / 10 รายการ 24190

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ 
กลาสแวร์ / 5 รายการ 6960

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00362 ลว 27 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ / 9 
รายการ 18770

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ / 2 
รายการ 1430

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00363 ลว 27 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 4 รายการ 
8340

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ
 6900

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00364 ลว 27 ก.พ. 62

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด / 8 รายการ 
17140

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด / 8 รายการ 
5000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00365 ลว 27 ก.พ. 62

164 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 18,185.00 18,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 5 รายการ 16805 บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 3 รายการ 8825

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00366 ลว 27 ก.พ. 62

บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 5 รายการ 15760 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 3 รายการ 9360 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00367 ลว 27 ก.พ. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 5 รายการ 
16230

165 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 14,013.00 14,013.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเรียง จ ากัด / 14 รายการ 15938 บริษัท ไซเรียง จ ากัด / 9 รายการ 9907 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00368 ลว 27 ก.พ. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา / 14 
รายการ 18524 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 3 รายการ 9360

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00369 ลว 27 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช (ส านักงานใหญ่) / 
14 รายการ 24605

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงศ์พานิช (ส านักงานใหญ่) /
 2 รายการ 486

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00370 ลว 27 ก.พ. 62



166 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 1 รายการ 2100 บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 1 รายการ 2100
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00371 ลว 27 ก.พ. 62
บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 1 รายการ 2500

167 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 36,600.00 36,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง  /2 รายการ 36600 มูลนิธิโครงการหลวง  /2 รายการ 36600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00372 ลว 27 ก.พ. 62

168 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 16,475.00 16,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 
12150

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ
 12150

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00373 ลว 27 ก.พ. 62

ร้านกฤษณาพานิช / 2 รายการ 4325 ร้านกฤษณาพานิช / 2 รายการ 4325 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6202-00375 ลว 27 ก.พ. 62

บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด / 2 รายการ 12425
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ / 3 
รายการ 15250

169 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 14 รายการ 48,055.00 48,055.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 13 รายการ
 48065

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 11 
รายการ 23345

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00376  ลว 27 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้งพาณิชย์ / 12 รายการ
 39860

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้งพาณิชย์ / 3 รายการ
 24710

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00377 ลว 27 ก.พ. 62

170 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 47,286.00 47,286.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 1 รายการ 6960 บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร / 1 รายการ 6960

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00378 ลว 27 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 3 รายการ 
41200

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ
 10900

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO 6202-00379 ลว 27 ก.พ. 62

บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด / 4 รายการ 47796 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด / 2 รายการ 29426
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6202-00380 ลว 27 ก.พ. 62

171 จ้างวิเคราะห์คุณสมบัติดิน จ านวน 15 ตัวอย่าง 29,850.00 29,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาตร์ฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/29,850 บ.

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาตร์ฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/29,850 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00095 ลว. 12 ก.พ.62

171 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7 เดือน 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านณัฐธยาน์ ก๊อปป้ี โดยนายสุริยัน จันทวรรณ์/
21,000 บ.

ร้านณัฐธยาน์ ก๊อปป้ี โดยนายสุริยัน จันทวรรณ์/
21,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00374 ลว.27 ก.พ.62

171
ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่ือหนังสือพิมพ์ 
ขนาด4x5 คอลัมน์น้ิว ขาว,ด า ระยะเวลาเผยแพร่ 7 วัน

59,920.00 59,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)/59,920 บ. บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)/59,920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00281 ลว. 20 ก.พ.62

171
ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่ือหนังสือพิมพ์ 
ขนาด4x5 คอลัมน์น้ิว ขาว,ด า ระยะเวลาเผยแพร่ 4 วัน

57,138.00 57,138.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)/57,138 บ.
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)/57,138
 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00283 ลว.20 ก.พ. 62

171
ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่ือหนังสือพิมพ์ 
ขนาด4x5 คอลัมน์น้ิว ขาว,ด า ระยะเวลาเผยแพร่ 7 วัน

59,920.00 59,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่าวสด จ ากัด/59,920 บ. บริษัท ข่าวสด จ ากัด/ 59,920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00282 ลว.20 ก.พ.62

172
จ้างจัดท าระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)

280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสดอม อินฟอร์เมช่ัน/280,000
 บ.

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสดอม อินฟอร์เมช่ัน/
280,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สัญญาจ้างท าของ เลขท่ี 6/2562 ลว.
20 ก.พ.62

173

จ้างวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ าในพ้ืนท่ีมูลนิธิโครงการ
หลวง  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง  
และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพ่ือ
แก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีเฉพาะ

4,593,766.80 4,593,766.80 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้องฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด /
4,593,766.80 บ.

บริษัท ห้องฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด /
4,593,766.80 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สัญญาจ้างท าของ เลขท่ี 7/2562 ลว.
20 ก.พ.62

174 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 20,940.00 20,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 14,120 บาท บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด 14,120 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00081 ลว 11 กพ. 62
บริษัทล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,820 บาท บริษัทล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,820 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00080 ]; 11 dr 62



175 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 23 รายการ 47,840.00 47,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ข่านต้า 6,340 บาท /บ.ล้ิมศักดากุลเคมี 
24,110 บาท/มูลนิธิโครงการหลวง 5,910 บาท 
หจก.จ.เจริญการเกษตร 11,480 บาท

บข่านต้า 6,340 บาท /บ.ล้ิมศักดากุลเคมี 
24,110 บาท/มูลนิธิโครงการหลวง 5,910 บาท
 หจก.จ.เจริญการเกษตร 11,480 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO6202-00086 ลว 11 กพ 62 
PO6202-00087 ลว 11 กพ 62 
PO6202-00085 ลว 11 กพ 62 
PO6202-00084 ลว 11 กพ 62

176 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบคอนเนคช่ัน 40,000 บาท บ.แลบคอนเนคช่ัน 40,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00079 ลว 11 กพ 62
177 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,410.00 4,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย โดยน.ส.ลักษรา ชัยเรืองวิทย์ ร้านบุญชัย โดยน.ส.ลักษรา ชัยเรืองวิทย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00082 ลว 11 กพ 62

178 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 3 รายการ 39,960.00 39,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลไม้
ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/39,960

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้
ผลไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/39,960

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00090ลว 11 ก.พ. 62

179 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 3 รายการ 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลไม้
ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/60,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้
ผลไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/60,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00089 ลว 11 ก.พ. 62

180 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลไม้
ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/60,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้
ผลไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/60,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00088 ลว 11 ก.พ. 62

181 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา 1 เคร่ือง 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จก.2500 บาท/บ.นอร์ท
เทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จก./3,000 บาท/หจก.พ
อช.คอม 2,700 บาท

บ. ดิแอดวานซ์ โซลูช่ัน จก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00271 ลว.22 ก.พ.62

182 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00126  ลว. 4 ก.พ. 62
183 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00140 ลว. 11 ก.พ. 62
184 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00139 ลว. 11 ก.พ. 62
185 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00125 ลว. 6 ก.พ. 62
186 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00124 ลว. 6 ก.พ. 62
187 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00123 ลว. 6 ก.พ. 62
188 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00122 ลว. 4 ก.พ. 62
189 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00121 ลว. 4 ก.พ. 62
190 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00142 ลว. 11 ก.พ. 62
191 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00141 ลว. 11 ก.พ. 62
192 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00127 ลว. 6 ก.พ. 62
193 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00128 ลว. 6 ก.พ. 62
194 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00129 ลว. 6 ก.พ. 62
195 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00130 ลว. 6 ก.พ. 62
196 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00131 ลว. 6 ก.พ. 62
197 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00132 ลว. 6 ก.พ. 62
198 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00133 ลว. 6 ก.พ. 62
199 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00134 ลว. 6 ก.พ. 62

200 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน / 1,800
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน / 
1,800 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00109 ลว. 6 ก.พ. 62

201 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน  / 3,600
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน  / 
3,600 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00107 ลว. 6 ก.พ. 62

202 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน / 5,300
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน / 
5,300 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00110 ลว. 4 ก.พ. 62

203 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน / 5,300
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน / 
5,300 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00108 ลว. 4 ก.พ. 62

204 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์  / 1,800 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์  / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00113 ลว. 6 ก.พ. 62
205 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์  / 1,800 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์  / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00111 ลว. 4 ก.พ. 62



206 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00112 ลว. 4 ก.พ. 62
207 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 8,700 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00144 ลว. 11 ก.พ. 62
208 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00145 ลว. 11 ก.พ. 62
209 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00143 ลว. 11 ก.พ. 62
210 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00114 ลว. 5 ก.พ. 62
211 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00116 ลว. 6 ก.พ. 62
212 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00117 ลว. 6 ก.พ. 62
213 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00115 ลว. 6 ก.พ. 62
214 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00119 ลว. 6 ก.พ. 62
215 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00118 ลว. 6 ก.พ. 62
216 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00120 ลว. 4 ก.พ. 62
222 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจเชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจเชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-004047 ลว. 18 ก.พ. 62
223 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจเชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจเชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00406 ลว. 18 ก.พ. 62
224 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจเชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจเชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00405 ลว. 18 ก.พ. 62
225 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจเชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจเชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00404 ลว. 18 ก.พ. 62
226 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00403 ลว. 18 ก.พ. 62
227 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00392 ลว. 18 ก.พ. 62
228 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00395 ลว. 18 ก.พ. 62
229 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00394 ลว. 18 ก.พ. 62
230 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00393. ลว. 18 ก.พ.62
231 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. สุชาติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00376 ลว. 18 ก.พ. 62
232 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุชาติ  สมบูรณ์ /3,600 บ. สุชาติ  สมบูรณ์ /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00381 ลว. 18 ก.พ. 62
233 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. อุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00383 ลว. 18 ก.พ. 62
234 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. อุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00385 ลว. 18 ก.พ. 62
235 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ประพันธ์  ไชยชมภู / 5,300 บ. ประพันธ์  ไชยชมภู / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00386 ลว. 18 ก.พ. 62

236 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน /3,600
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน /
3,600 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00388 ลว. 18 ก.พ. 62

237 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน / 8,700
  บ.

ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน / 
8,700  บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00391 ลว. 18 ก.พ. 62

238 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุชาติ  สมบูรณ์ / 1,800 บ. สุชาติ  สมบูรณ์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00382 ลว. 25 ก.พ. 62
239 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. อุดร  มูลมอญ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00384 ลว. 25 ก.พ.62
240 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 7,200 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00402 ลว. 25 ก.พ. 62
241 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00413 ลว. 25 ก.พ. 62
242 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ po6202-00412 ลว. 25 ก.พ. 62
243 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00408 ลว. 20 ก.พ. 62
244 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-004069 ลว. 20 ก.พ. 62
245 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00410 ลว. 20 ก.พ. 62
246 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00411 ลว. 20 ก.พ. 62
247 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00401 ลว. 25 ก.พ. 62
248 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00400 ลว. 25 ก.พ. 62
249 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00399 ลว. 25 ก.พ. 62
250 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00398 ลว. 20 ก.พ. 62
251 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ /7,200 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ /7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00397 ลว. 22 ก.พ. 62



252 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ /7,200 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ /7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00396 ลว. 22 ก.พ. 62

253 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน/ 1,800
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน/ 
1,800 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00390 ลว. 25 ก.พ. 62

254 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน/ 3,600
 บ.

ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน/ 
3,600 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00389 ลว. 25 ก.พ. 62

255 จ้างเหมาบริการรถ 4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชยชมภู / 1,800 บ. นายประพันธ์  ไชยชมภู / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00387 ลว. 25 ก.พ. 62

256 ซ้ือเข็มขัดพยุงหลัง 10 เส้น 6,500.00 6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 
6,500 บาท/ บ.พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จก. 6,900 
บาท/บ. พี เอ พี เพาเวอร์ จก. 7,000 บาท

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 
6,500 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00274 ลว. 22 กพ.62

257 น้ ามันเช้ือเพลิง 2 รายการ 14,522.84 14,522.84 วิธีเฉพาะเจาะจง กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41
กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 
41

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO5202-00277 ลว. 22 กพ.62

258 ยางนอก 4 เส้น 16,400.00 16,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00273 ลว. 22 กพ.62

259 วัสดุส านักงาน 85 รายการ 57,691.00 57,691.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ศิริวงศ์พานิช 19,811 บาท/หจก.เชียงใหม่
มานะพานิช 37,880 ขาท

หจก.ศิริวงศ์พานิช 19,811 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00195 ลว.15 กพ.62

260 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 39,940.00 39,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้ยืน
ต้น บ้านแม่ทะลาย/39940

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้
ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/39940

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00262 ลว 22 ก.พ. 62

261 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 39,900.00 39,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้ยืน
ต้น บ้านแม่ทะลาย/39,900

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้
ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/39,900

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00263  ลว 22 ก.พ. 62

262 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 39,940.00 39,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้ยืน
ต้น บ้านแม่ทะลาย/39,940

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้
ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/39,940

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00265 ลว 22 ก.พ. 62

263 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 39,935.00 39,935.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้ยืน
ต้น บ้านแม่ทะลาย/39,935

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้
ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/39,935

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00266 ลว 22 ก.พ. 62

264 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 39,675.00 39,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้ยืน
ต้น บ้านแม่ทะลาย/39,675

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้,ไม้
ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/39,675

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00268 ลว 22 ก.พ. 62

265 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทีรย์ต าบลแม่นาจร/9000
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทีรย์ต าบลแม่นาจร/
9000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00267 ลว 22 ก.พ. 62

266 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 39,960.00 39,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทีรย์ต าบลแม่นาจร/
39,960

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทีรย์ต าบลแม่นาจร/
39960

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00264 ลว 22 ก.พ. 62

267 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 27,830.00 27,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเคมีเกษตร /27,830 ร้านแสงทองเคมีเกษตร/27,830 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6202-00269ลว 22 ก.พ. 62

268 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ( แก๊สโซฮอล์ 91 ) 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน / 8,000 บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 1667 ลว. 1 ก.พ. 62
269 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมวงค์ วงศ์ภูมิคีรี / 3,600 นายสมวงค์ วงศ์ภูมิคีรี / 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.689 ลว. 6 ก.พ. 62
270 รายงานขอจ้างเปล่ียนพลาสติกมุงหลังคาโรงเรือนองุ่น 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิพร ก๋าละ / 6,000 นายสุทธิพร ก๋าละ / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 690 ลว. 6 ก.พ. 62

271 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุกาแฟอราบิก้า 31,500.00 31,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอบรมท่ีสูง คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 31,500

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอบรมท่ีสูง คณะเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 31,500

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2104 ลว. 7 ก.พ. 62

272 รายงานขอจ้างเหมารถตู้ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายถนอม มัทธุ 3,600 / นายฐาปนพงศ์ จ าชาติ 
3,600

นายถนอม มัทธุ 3,600 / นายฐาปนพงศ์ จ าชาติ
 3,600

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2058 ลว. 7 ก.พ. 62

273 รายงานขอซ้ือต้นกล้ากาแฟอราบิก้า 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายหน่ัน ใจปิง / 10,000 นายหน่ัน ใจปิง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2136 ลว. 8 ก.พ. 62
274 รายงานจ้างเหมาบริการรถตู้ 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ อุประ / 36,000 นายทนงศักด์ิ อุประ / 36,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2102 ลว. 7 ก.พ. 62



275
รายงานขอจ้างจัดนิทรรศการ"ท่องเท่ียวสวนพันปี และ
ชมของดีผลิตภัณฑ์ 3 ชนเผ่า คร้ังท่ี 10 2562"

10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพชรมงคล เกิดคล้าย / 10,000 นายเพชรมงคล เกิดคล้าย / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2328 ลว. 12 ก.พ. 62

276 รายงานขอจ้างเหมารถตู้ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพพร มีธรรม / 7,200 นายนพพร มีธรรม / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.2328 ลว. 12 ก.พ. 62
277 รายงานขอจ้างเหมารถตู้ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปราการ แปงศรี / 7,200 นายปราการ แปงศรี / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2319 ลว. 12 ก.พ. 62

278 รายงานขอจ้างเหมารถกระบะ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายวันชัย บ าเพ็ญขุนเขา 4,500 / นายธนวัฒน์ 
หรรษาภิณโญ 4,500

นายวันชัย บ าเพ็ญขุนเขา 4,500 / นายธนวัฒน์ 
หรรษาภิณโญ 4,500

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2320 ลว. 12 ก.พ. 62

279 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มหัตถกรรม 14,970.00 14,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สามัคคีวัสดุภัณฑ์ / 14,970 หจก.สามัคคีวัสดุภัณฑ์ / 14,970 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2251 ลว. 11 ก.พ. 62

280 รายงานขอจ้างเหมาบริการออกแบบและผลิตโปสเตอร์ 4,200.00 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญปรินท์เอ็กซ์เพรส / 4,200 เจริญปรินท์เอ็กซ์เพรส / 4,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 645 ลว. 5 ก.พ. 62

281 รายงานขอจ้างเหมารถตู้ 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ วงค์ดาว / 3,600 นายณัฐวุฒิ วงค์ดาว / 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2599 ลว. 18 ก.พ. 62
282 รายงานขอซ้ือวัสดุสนับสนุนเกษตรกร 15,065.00 15,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสบเปิงวัสดุก่อสร้าง / 15,065 ร้านสบเปิงวัสดุก่อสร้าง / 15,065 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2496 ลว. 15 ก.พ. 62
283 รายงานขอซ้ือกล้าแตงหอม 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. กุสุมนิภา เรือแก้ว / 18,000 น.ส. กุสุมนิภา เรือแก้ว / 18,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2673 ลว. 20 ก.พ. 62



1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกิจกรรมสำธิตกำรขดสวยดอก 9,900.00       9,900.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวมิลญำ ศิริปรำชญ์ 9,900.00       นำงสำวมิลญำ ศิริปรำชญ์ 9,900.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6202-00001

(กรวยดอกไม้) 2.นำยณฐโชค ค ำพยอม ลว. 5 ก.พ. 62

3.นำงสำวนริศรำ ประดำอินทร์

2 ซ้ือครุภัณฑ์ชุดกล้องถ่ำยภำพพร้อมอุปกรณ์ 95,000.00      95,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โฟโต้บัค จ ำกัด 95,000.00      บริษัท โฟโต้บัค จ ำกัด 95,000.00      เสนอรำคำต  ำสุด PO6202-00003

2.บริษัท เชียงใหม่ดิจิตอล โฟโต้ จ ำกัด 106,680.00    ลว. 6 ก.พ. 62

3.บริษัท ไอสไตล์ภำพถ่ำย จ ำกัด 102,670.00    

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 36 รำยกำร 366,974.00    366,974.00    เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนภูดิส ซัพพลำย แอนด์ เทคโนโลยี โดยนำยภูดิส เทพทองค ำ 394,178.00    1.ร้ำนลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนำยปรภัค จักรแก้ว 320,529.00    พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6202-00004

2.ร้ำนเคพี ไทอัม พร็อซเพอทิ โดยนำยกันตพัศธ์ ฟองจันทร์ 385,930.00    (จ ำนวน 28 รำยกำร) ที เสนอรำคำต  ำสุด ลว. 6 ก.พ. 62

3.ร้ำนลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนำยปรภัค จักรแก้ว 375,279.00    

4.บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด 427,982.00    2.บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด 44,945.00      PO6202-00005

5.ร้ำนเอสพี ปร้ิน โดยนำงสำวจันทิมำ ปันทะ 422,680.00    (จ ำนวน 7 รำยกำร) ลว. 6 ก.พ. 62

3.ร้ำนเอสพี ปร้ิน โดยนำงสำวจันทิมำ ปันทะ 1,500.00       PO6202-00006

(จ ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 6 ก.พ. 62

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ส ำหรับซ่อมแซมเครื องมือ 300,000.00    299,825.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่สินเสรี 299,825.00    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่สินเสรี 299,825.00    เสนอรำคำต  ำสุด PO6202-00007

ในกำรดูแลรักษำสวน บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ำกัด 309,112.00    ลว. 6 ก.พ. 62

ร้ำนตนำนุวัฒน์ 311,527.00    

5 จ้ำงเปลี ยนถ่ำยน้ ำมันเครื องและซ่อมรถยนต์ 4,614.00       4,614.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ธำรำ จ ำกัด 4,614.00       บริษัท ธำรำ จ ำกัด 4,614.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00008

หมำยเลขทะเบียน ผผ 6139 เชียงใหม่ ลว. 7 ก.พ. 62

6 จ้ำงเปลี ยนถ่ำยน้ ำมันเครื องและของเหลว 4,061.00       4,061.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ธำรำ จ ำกัด 4,061.00       บริษัท ธำรำ จ ำกัด 4,061.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00009

หมำยเลขทะเบียน กต 3345 เชียงใหม่ ลว. 7 ก.พ. 62

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

7 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ ำนวน 44 รำยกำร 99,705.00      99,705.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ ำกัด 99,705.00      บริษัท เอกะ อะโกร จ ำกัด 99,705.00      เสนอรำคำต  ำสุด PO6202-00010

2.หสม. ต้นกล้ำท้ำตะวัน 133,960.00    ลว. 8 ก.พ. 62

3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภันฑ์ 147,356.00    

8 ซ้ือพรรณไม้ จ ำนวน 10 รำยกำร 289,500.00    289,500.00    เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวชอ แซ่ย่ำง 289,500.00    นำงสำวชอ แซ่ย่ำง 289,500.00    เสนอรำคำต  ำสุด PO6202-00011

2.นำงสุรดำ ชูภูษณพงศ์ 316,000.00    ลว. 11 ก.พ. 62

3.นำยยุทธชัย แซ่ลี 342,500.00    

9 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ ำนวน 6 รำยกำร 15,190.00      15,190.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 15,190.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 15,190.00      เสนอรำคำต  ำสุด PO6202-00012

2.ร้ำนพิณทองกำรเกษตร 15,375.00      ลว. 11 ก.พ. 62

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 15,385.00      

10 จ้ำงผลิตป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 2,118.60       2,118.60       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,118.60       ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,118.60       เสนอรำคำต  ำสุด PO6202-00013

"บัตรเดียว..เที ยวสุดคุ้ม" "เที ยวหอค ำหลวง พ่วงดูหมีแพนด้ำ" 2.ร้ำนไลท์ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ ลว. 18 ก.พ. 62

3.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์

11 จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำรส่งเสริม 2,675.00       2,675.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,675.00       ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,675.00       เสนอรำคำต  ำสุด PO6202-00014

กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 2.ร้ำนไลท์ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ ลว. 18 ก.พ. 62

เดิน-วิ ง เพื อสุขภำพ "Run ร้ัน Run #๒" จ ำนวน 5 ป้ำย 3.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์

12 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ผษ 5437 ชม 26,691.69      26,691.69      เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนครพิงค์ เชียงใหม่ จ ำกัด 26,691.69      บริษัท โตโยต้ำนครพิงค์ เชียงใหม่ จ ำกัด 26,691.69      เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00015

ลว. 18 ก.พ. 62

13 จ้ำงท ำของที ระลึกพิธีเปิดนิทรรศกำร "236 ปี ใต้ร่ม 21,000.00      21,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พลอยกำรพิมพ์ 21,000.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พลอยกำรพิมพ์ 21,000.00      เสนอรำคำต  ำสุด PO6202-00016

พระบำรมีจักรีวงศ์" (สมุดบันทึก) 2.บริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จ ำกัด 22,791.00      ลว. 18 ก.พ. 62

3.ร้ำนซีแอด มีเดีย เชียงใหม่ โดยนำงสำวอรวรรณ พิศวงค์ 23,433.00      



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

14 จ้ำงถ่ำยภำพเคลื อนไหว นิทรรศกำร 236 ปี ใต่ร่ม 6,000.00       6,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ริมมีเดีย แอนด์ คอมฯ โดยนำงสำวชลี ทะปะละ 6,000.00       ร้ำนแม่ริมมีเดีย แอนด์ คอมฯ โดยนำงสำวชลี ทะปะละ 6,000.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00017

พระบำรมีจักรวงศ์ ลว. 18 ก.พ. 62

15 จ้ำงบล็อกเกอร์รีวิว จ ำนวน 1 เว็บไซต์ 22,470.00      22,470.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท วิ งไหนดี จ ำกัด 22,470.00      บริษัท วิ งไหนดี จ ำกัด 22,470.00      เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00018

ลว. 21 ก.พ. 62

16 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื องปรับอำกำศ) 36,059.00      36,059.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ำกัด 36,059.00      บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ำกัด 36,059.00      เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00019

ลว. 22 ก.พ. 62

17 จ้ำงติดต้ังซ่อมแซมประตูอัตโนมัติอำคำรเรือนไม้ดอก 2,500.00       2,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอส คำส กรุ๊ป (เชียงใหม่) จ ำกัด 2,500.00       บริษัท แอส คำส กรุ๊ป (เชียงใหม่) จ ำกัด 2,500.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00020

ลว. 25 ก.พ. 62

18 ซ้ือสินค้ำเพื อประกอบเครื องดื มเย็น 5,250.00       5,250.00       เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 5,250.00       นำยบุญธรรม จันทร์สำม 5,250.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00001

ลว. 1 ก.พ. 62

19 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร 2,250.00       2,250.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 2,250.00       บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 2,250.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00002

ลว. 6 ก.พ. 62

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 56,227.00      56,227.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บุญถำวรเซรำมิค จ ำกัด 56,227.00      บริษัท บุญถำวรเซรำมิค จ ำกัด 56,227.00      เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00003

ลว. 6 ก.พ. 62

21 จ้ำงผลิตโปสกำร์ด 10,272.00      10,272.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ภทระ พรี-เพรส 10,272.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภทระ พรี-เพรส 10,272.00      เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00004

ลว. 7 ก.พ. 62

22 ซ้ือสินค้ำเพื อจ ำหน่ำยที ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ 4,154.80       4,154.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี  จ ำกัด (มหำชน) 4,154.80       บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี  จ ำกัด (มหำชน) 4,154.80       เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00005

จ ำนวน 26 รำยกำร ลว. 11 ก.พ. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

23 ซ้ือกำแฟคั วเมล็ดเพื อใช้ประกอบเครื องดื มชง 8,500.00       8,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยศรัญ สีเขียว 5,500.00       1.นำยศรัญ สีเขียว 5,500.00       พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6202-00006

จ ำนวน 2 รำยกำร 2.นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 3,000.00       2.นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 3,000.00       ที เสนอรำคำต  ำสุด ลว. 15 ก.พ. 62

24 ซ้ือไอศกรีมเพื อจ ำหน่ำยที ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ 21,214.83      21,214.83      เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ ำกัด 21,214.83      บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ ำกัด 21,214.83      เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00007

ลว. 22 ก.พ. 62

25 ซ้ือสินค้ำเพื อจ ำหน่ำยร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ 77,040.00      77,040.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท จี.ซี.ม่ำ จ ำกัด 77,040.00      บริษัท จี.ซี.ม่ำ จ ำกัด 77,040.00      เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00008

ลว. 22 ก.พ. 62

26 ซ้ือไอศกรีมเพื อจ ำหน่ำยที ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ 52,297.32      52,297.32      เฉพำะเจำะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ำกัด 52,297.32      บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ำกัด 52,297.32      เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00009

ลว. 25 ก.พ. 62

27 ซ้ือสินค้ำส ำหรับประกอบเครื องดื มเย็น 3,255.00       3,255.00       เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 3,255.00       นำยบุญธรรม จันทร์สำม 3,255.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00010

ลว. 25 ก.พ. 62

28 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำดนอกเวลำท ำกำร 5,250.00       5,250.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 5,250.00       บริษัท รำชำโยค จ ำกัด 5,250.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6202-00011

ลว. 25 ก.พ. 62

29 ซ้ืออำหำรว่ำงและเครื องดื ม ส ำหรับกำรจัดประชุม 11,000.00      11,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟรนด์ เบเกอรี  โดยนำงสำวท่องนที อุปละกูล 11,000.00      ร้ำนเฟรนด์ เบเกอรี  โดยนำงสำวท่องนที อุปละกูล 11,000.00      เสนอรำคำรำยเดียว บย. 16

สัมมนำและงำนเล้ียงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

30 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรและเครื องดื มพร้อมชุดโต๊ะ 82,500.00      82,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยกฤษภำส แย้มเกตุหอม 82,500.00      นำยกฤษภำส แย้มเกตุหอม 82,500.00      เสนอรำคำรำยเดียว บย. 16

และอุปกรณ์ ส ำหรับกำรจัดงำนเล้ียงภำยใน

อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

31 ซ้ือกำแฟคั วเมล็ดเพื อใช้ประกอบเครื องดื มชง 1,500.00       1,500.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,500.00       มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,500.00       เสนอรำคำรำยเดียว บย. 17



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

32 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับจัดกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ 8,410.00       8,410.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คโทรนิคส์ จ ำกัด (สำขำ 59) 8,410.00       บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คโทรนิคส์ จ ำกัด (สำขำ 59) 8,410.00       เสนอรำคำรำยเดียว บย. 93

จ ำนวน 3 รำยกำร

33 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์พิธีเปิดนิทรรศกำร 50,000.00      50,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยทศพร นันต๊ะ 50,000.00      นำยทศพร นันต๊ะ 50,000.00      เสนอรำคำต  ำสุด บย. 95

"236 ปี ใต่ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์" 2.นำยสำธิต ผำแก้ว 50,950.00      

3.นำยวสันต์ สำยปัญญำ 52,000.00      

34 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 15 รำยกำร 34,033.00      34,033.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 34,033.00      บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 34,033.00      เสนอรำคำรำยเดียว บย. 98

35 ซ้ือพรรณไม้ (หัวพันธ์ุปทุมมำ) จ ำนวน 10 รำยกำร 1,350.00       1,350.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชกำนต์   นเรวุฒิกุล 1,350.00       นำงสำวณิชกำนต์   นเรวุฒิกุล 1,350.00       เสนอรำคำรำยเดียว บย. 99

36 ซ้ือพรรณไม้ (หัวพันธ์ุชบำ) จ ำนวน 50 รำยกำร 13,500.00      13,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงนงนุช   อำยุเจริญ 13,500.00      นำงนงนุช   อำยุเจริญ 13,500.00      เสนอรำคำรำยเดียว บย. 99

37 จ้ำงพัฒนำโรงเรือนจัดแสดงพรรณไม้ดอก 1,500,000.00 1,499,000.00 e-bidding 1.บริษัท ซุปเปอร์คูลอินเตอร์เนชั นแนล จ ำกัด 1,420,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 1,210,000.00 ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

ไม้ประดับ ไม้ผลจำกผลงำนชอง สวพส. 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 1,219,999.00 และเสนอรำคำต  ำสุด เลขที  12/2562

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กำยเกษมกิจ 1,280,000.00 ลว. 8 ก.พ. 62

4.บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จ ำกัด 1,291,764.79 

5.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิล.เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น -

6.บริษัท พี.เอส.ที กรีนเฮ้ำส์ ซิสเต็ม เอนจิเนียริ ง จ ำกัด -

7.บริษัท แกลสซี แลนด์ จ ำกัด -


	05แบบ สชร.1.ก.พ. 62
	05สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562

