
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจ้ำง วงเงนิที่จะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
นายทวศัีกด์ิ มหาวรรณ์ 62,250 บ./ นายพพิฒัน์พงษ ์หิรัญโกเมนทร์ 75,000 บ./
นายนครธน ระวงัภัย 82,500 บ.

วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ทราย มีเดีย โปรดักช่ัน 3,000 บ./นายพรีภูมิ สันติโพธกิลุ 5,000 บ./
นายเชวง ไชยวรรณ 4,000 บ.

3 จา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ผย 7132 ชม. 1 คัน 6,413.58 6,413.58 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากดั 6,413.58 บ. บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากดั 6,413.58 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00016 ลว 6 ธ.ค.62 
4 จา้งวเิคราะห์คุณสมบัติดิน จ านวน 10 รายการ 30,400.00 30,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 30,400 บ. ห้องปฏิบัติการกลางฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 30,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00017 ลว 6 ธ.ค.62 
5 จา้งท าโปสเตอร์ศูนย์เรียนรู้ จ านวน 1 รายการ 7,955.00 7,955.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย 7,955 บ./บ.ประชาธรุกจิ จ ากดั 8,774 บ./บ.เอเบิลครีเอเตอร์ จ ากดั 9,095 บ.บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย 7,955 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00018 ลว 6 ธ.ค.62 

PO6212-00039 ลว 9 ธ.ค.62 
PO6212-00040 ลว 9 ธ.ค.62 

7 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมพพูาน 3,600 บ. ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมพพูาน 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00041 ลว 3 ธ.ค.62 
8 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรา 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรา 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00054 ลว 4 ธ.ค.62 
9 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมพพูาน 1,800 บ. ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมพพูาน 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00056 ลว 3 ธ.ค.62 
10 ขอซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 27,650.00 27,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เคมีกจิเกษตร 17,100 บ./บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 12,280 บ./ร้านบ้านสวน บ.เคมีกจิเกษตร 17,100 บ./ร้านบ้านสวนครูเกง่ 1,770 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00058 ลว 9 ธ.ค.62 

ครูเกง่ 1,770 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 8,780 บ. 8,780 บ. PO6212-00059 ลว 9 ธ.ค.62 
PO6212-00060 ลว 9 ธ.ค.62 

11 ขอซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 9 รายการ 43,475.00 43,475.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เคมีกจิเกษตร 18,475 บ./บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 23,225 บ./บ.ฮอทิโกร บ.เคมีกจิเกษตร 7,950 บ./บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 23,225 บ./บ.ฮอทิโกร 12,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00065 ลว 9 ธ.ค.62 
12,300 บ. PO6212-00067 ลว 9 ธ.ค.62 

PO6212-00069 ลว 9 ธ.ค.62 
12 ขอซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ 18,398.00 18,398.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 20,276 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 19,051 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,112 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 17,286 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0004 ลว 9 ธค.62

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0005 ลว 9 ธค.62
13 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ 15,000.00 15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจ าปีการค้า 15,000 บาท ร้านจ าปีการค้า 15,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00075 ลว. 11 ธ.ค. 62
14 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 4 รายการ 3,960.00 3,960.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ดิแอดวานซ์ 3,960 บ./ เจที คอมพวิเตอร์เน็ตเวร์ิคเซอร์วสิ 4,725 บ./ บ.ไอแซน โซลูช่ัน 4,725 บ.ดิแอดวานซ์ 3,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00076 ลว. 11 ธ.ค. 62
15 จดัซ้ือวสัดุเกษตร  จ านวน 1 รายการ 24,000.00 24,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์  24,000 บาท ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์  24,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00077 ลว. 11 ธ.ค. 62
16 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 4 รายการ 1,445.00 1,445.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. ตันแพคเกจ็จิง้ จ ากดั  1,445 บาท บ. ตันแพคเกจ็จิง้ จ ากดั  1,445 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00078 ลว. 11 ธ.ค. 62

APO6212-0010 ลว. 11 ธ.ค. 62
APO6212-0011 ลว. 11 ธ.ค. 62
APO6212-0012 ลว. 11 ธ.ค. 62

18 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรา 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรา 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00074 ลว. 3 ธ.ค. 62
19 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 60,000.00 60,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 60,000 บาท วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 60,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00079 ลว. 11 ธ.ค. 62
20 จา้งท าป้าย ศูนย์พฒันาโครงการหลวงตีนตก 4 รายการ 46,866.00 46,866.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอนิดีไชน์ 46,866 บาท ร้านอนิดีไชน์ 46,866 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0013 ลว. 11 ธ.ค. 62
21 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 7,667.00 7,667.00 วธิเีฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 7,667 บาท/สหเฟอร์นิเจอร์ 7,325 บาท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 7,667 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO 6212-00081 ลว.11 ธ.ค 62

PO 6212-00083 ลว.11 ธ.ค 62
PO 6212-00084 ลว.11 ธ.ค 62
PO 6212-00085 ลว.11 ธ.ค 62
PO 6212-00086 ลว.11 ธ.ค 62

23 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 4 รายการ 11,502.50 11,502.50 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโอโ๋ปสเตอร์ 11,502.50 บาท ร้านโอโ๋ปสเตอร์ 11,502.50 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO 6212-00071 ลว.11 ธ.ค 62
PO 6212-00072 ลว.11 ธ.ค 62
PO6212-00073 ลว.11 ธ.ค 62

25 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 4 รายการ 8,000.00 8,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากดั 8,000 บ. บ.ข่านต้า จ ากดั 8,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00095 ลว.12 ธค.62
บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 1,950 บ./บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 13,795 บ./ บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 1,950 บ./บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 6,470 บ./ PO6212-00096 ลว.12 ธค.62
หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,795 บ./บ.วสิและบุตร 4,280 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,545 บ./บ.วสิและบุตร 4,280 บ. PO6212-00097 ลว.12 ธค.62

PO6212-00099 ลว.12 ธค.62
PO6212-00100 ลว.12 ธค .62

27 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 15 รายการ 76,020.00 76,020.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 32,700 biotec 9000 บจก.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 32,700 biotec 9000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00066 ลว 9 ธ.ค. 62
บจก.ข่านต้า 34320 บจก.ข่านต้า 34320 PO6212-00068 ลว 9 ธ.ค. 63

PO6212-00070 ลว 9 ธ.ค. 64
28 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 7 รายการ 14,399.00 14,399.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,850 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 320 หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,850 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 320 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00060 ลว 9 ธ.ค. 62

ร้านกฤษณาพานิช 6,240 บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,989 ร้านกฤษณาพานิช 6,240 บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,989 PO6212-00061 ลว 9 ธ.ค. 62

หจก.ศิริวงศ์พานิช 300 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,050 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ26 จดัซ้ือวสัดุ จ านวน 14 รายการ 16,245.00 16,245.00 วธิเีฉพาะเจาะจง

22

33,516.0033,516.00
จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 39 รายการ

17

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 16,329.00 16,329.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0003 ลว 6 ธค.62

24
จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 8,370.00 8,370.00 วธิเีฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 8,550 บ/ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 3,120 บ จ.เจริญการเกษตร 5,250 บ/ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 3,120 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

6 ขอซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,350.00 2,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 2,025 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,050 บ.

2 จา้งท าส าเนาส่ือวดิีทัศน์ จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 หจก.ทราย มีเดีย โปรดักช่ัน 3,000 บ.

แบบ สขร. 1
สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

สถำบนัวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วันที่ ...... มกรำคม 2563

วธิเีฉพาะเจาะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ
เชียงใหม่มานะพานิช  22,204 บ./ ศิริวงศ์พานิช  10,272 บ. / เชียงใหม่ศึกษา
ภัณฑ์  1,040 บ.

เชียงใหม่มานะพานิช  24,539 บ./ ศิริวงศ์พานิช  30,161 บ. / เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์  
1,040 บ.

1
จา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองลอกเปลือกเฮมพข์นาดเล็ก จ านวน 1 รายการ 62,250.00 62,250.00

วธิเีฉพาะเจาะจง
นายทวศัีกด์ิ มหาวรรณ์ 62,250 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ
APO6212-0002 ลว 6 ธค.62

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณวธิเีฉพาะเจาะจงศิริวงศ์ 9,748 บ/เชียงใหม่มานะพานิช 6,700 บ/เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 3,120 บ/ชิชางคอมพวิเตอร์ 4,360 บศิริวงศ์ 2,953 บ/เชียงใหม่มานะพานิช 5,896 บ/เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 3,120 บ/ชิชางคอมพวิเตอร์ 4,360 บ



PO6212-00063 ลว 9 ธ.ค. 62
PO6212-00064 ลว 9 ธ.ค. 62

29 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 5 รายการ 76,150.00 76,150.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮอทิโกร 53,000 บจก.ข่านต้า 23,150 บจก.ฮอทิโกร 53,000 บจก.ข่านต้า 23,150 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00053 ลว 9 ธ.ค. 62
PO6212-00055  ลว 9 ธ.ค. 62

30 จา้งวเิคราะคุณสมบัติดิน จ านวน 10 รายการ 12,160.00 12,160.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้องปฎิบัติการกลางคณะเกษตรศาสรต์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฎิบัติการกลางคณะเกษตรศาสรต์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00047 ลว 9 ธ.ค. 62
31 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านน 4 รายการ 43,090.00 43,090.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 43090 บจก.ชิชางคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 43090 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00008 ลว 9 ธ.ค. 62
32 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,660.00 4,660.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 4660 หจก. จ.เจริญการเกษตร 4660 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00050 ลว 9 ธ.ค. 62
33 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 5 รายการ 18,409.00 18,409.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 18,409 หจก. จ.เจริญการเกษตร 18,409 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00052 ลว 9 ธ.ค. 62
34 จดัซ้ือต้นไม้จ านวน 5000 ต้น 60,000.00 60,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 60000 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 60000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00048 ลว 9 ธ.ค. 62
35 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรา/1800 หจก.เชียงใหม่จนัทรา/1800 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00009  ลว 3 ธ.ค. 62
36 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูญมอญ 5,300 นายอดุร มูญมอญ 5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00007  ลว 3 ธ.ค. 62
37 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ 3,600 นายสุชาติ สมบูรณ์ 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00008  ลว 3 ธ.ค. 62
38 จดัซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 1 รายการ 11,100.00 11,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 11,100 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 11,100 บ. บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 11,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-000109 ลว 17 ธ.ค. 62
39 จดัซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 1 รายการ 4,200.00 4,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 4,200 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 4,250 บ. บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 4,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-000110 ลว 17 ธ.ค. 62
40 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 19 รายการ 126,520.00 126,520.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 125,220 บ./บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 136,800 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 115,520 บ./บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 11,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-000026 ลว 6 ธ.ค. 62

PO6212-000029 ลว 6 ธ.ค. 62
41 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงคอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงคอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00159 ลว. 11 ธ.ค. 62

จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 6 รายการ 21,900.00 21,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยา โดน นายเนรมิต สุริยบุปผา / 21,900 บ. ร้านฮาเลลูยา โดน นายเนรมิต สุริยบุปผา / 21,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00172 ลว. 18 ธ.ค. 62
42 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 2 รายการ 862.00 862.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โชตนาการไฟฟา้/252 บ. และ หจก.ศิริวงค์พานิช/610 บ.                                               บจก.โชตนาการไฟฟา้/252 บ. และ หจก.ศิริวงค์พานิช/610 บ.                                               ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00113 ลว.17 ธ.ค.62

PO6212-00114 ลว.17 ธ.ค.62
43 ซ้ือวสัดุประปา 25 รายการ 37,029.00 37,029.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 22,490 บ./บจ.แกลสซ่ีแลนด์ หจก.จ.เจริญการเกษตร 22,490 บ./บจ.แกลสซ่ีแลนด์ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0017 ลว. 12 ธ.ค.62

12,660 บ./หจก.แพรถนอนโลหะกจิ 1,879 บ. 12,660 บ./หจก.แพรถนอนโลหะกจิ 1,879 บ. APO6212-0016 ลว. 12 ธ.ค.62
APO6212-0015 ลว. 12 ธ.ค.62

44 ซ้ือตะกร้าใส่ผลผลิต 100 ใบ 15,000.00 15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 15,000 บ. ร้านคลังพลาสติก 15,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00098 ลว. 12 ธ.ค.62
45 ซ้ือวสัดุการเกษตร 12 รายการ 20,265.00 20,265.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,455 บ./บจ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 11,520 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,455 บ./บจ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 11,520 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00091 ลว. 12ธ.ค.62

หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 4,290 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 4,290 บ. PO6212-00093 ลว. 12ธ.ค.62
PO6212-00094 ลว. 12 ธ.ค.62

47 จดัซ้ือปุ๋ยคอก (ขี้ววั) จ านวน 500 กระสอบ 14,750.00 14,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ้านสวนครูเกง่ โดยนายธรีพงษ ์จะแวง/14,750 บ. บ้านสวนครูเกง่ โดยนายธรีพงษ ์จะแวง/14,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00089 ลว.12 ธ.ค.62
48 จดัซ้ือถุงคาร์บอน (ชุนฟง) ขนาด21*35 ซม. จ านวน 4 ,000 ใบ 9,400.00 9,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ล้ิมศักดากลุเคมีกจิเกษตร 9,400 บ./บจ.แกลสซ่ีแลนด์ ไม่ตรงสเปค บจ.ล้ิมศักดากลุเคมีกจิเกษตร 9,400 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00090 ลว. 12 ธ.ค.62
49 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 11 รายการ 22,930.00 22,930.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ข่านต้า/22,930 บ. บจ.ข่านต้า/22,930 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0001 ลว. 6 ธ.ค.62
50 จดัซ้ือดอกไม้แห้งคละสี 15,000.00 15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง มูลนิธโิครงการหลวง 15,000บ. มูลนิธโิครงการหลวง 15,000บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00112 ลว. 17 ธ.ค.62
51 จา้งเหมาบริการรถ 4WD ไปปฏิบัติงานฯจ านวน 3 วนั 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ 5,300 บ. นายอดุร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00169 ลว. 11 ธ.ค.62
52 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 6 รายการ 39,800.00 39,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ข่านต้า 3,500 บ./บจ.ฮอทิโกร 36,300 บ. บจ.ข่านต้า 3,500 บ./บจ.ฮอทิโกร 36,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00118 ลว. 17 ธ.ค.62

PO6212-00116 ลว. 17 ธ.ค.62
53 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 15,060.00 15,060.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,920 บ./ บจ.เคมีกจิเกษตร 8,140 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,920 บ./ บจ.เคมีกจิเกษตร 8,140 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00119 ลว. 17 ธ.ค.62

PO6212-00121 ลว. 17 ธ.ค.62
54 จา้งเหมารถ 4WD ไปปฏิบัติงานในพืน้ท่ีฯ จ านวน 2 วนั 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00111 ลว. 12 ธ.ค.62
55 จา้งเหมารถ 4WD ไปปฏิบัติงานในพืน้ท่ีฯ จ านวน 2 วนั 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประพนัธ ์ไชยชมภู 3,600 บ. นายประพนัธ ์ไชยชมภู 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00088 ลว. 3 ธ.ค.62
56 จา้งเหมารถ 4WD ไปปฏิบัติงานในพืน้ท่ีฯ จ านวน 2 วนั 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประพนัธ ์ไชยชมภู 3,600 บ. นายประพนัธ ์ไชยชมภู 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0018 ลว.6 ธ.ค.62
57 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 9 รายการ 157,430.00 157,430.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพวิเตอร์ 157,430 บาท บ.ชิชางคอมพวิเตอร์ 157,430 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00124 ลว.17 ธ.ค.62

PO6212-00125 ลว.17 ธ.ค.62
PO6212-00126 ลว.17 ธ.ค.62
PO6212-00127 ลว.17 ธ.ค.62

59 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 55,635.00 55,635.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร 7,500 บ./บจ.แกลสซ่ีแลนด์ 25,195 หจก. จ.เจริญการเกษตร 7,500 บ./บจ.แกลสซ่ีแลนด์ 25,195 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00036 ลว. 6 ธ.ค.62
/ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 13,200 บ./ หจก.ฮกเชียงล้ง 9,750 บ / หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 13,200 บ./ หจก.ฮกเชียงล้ง 9,750 บ PO6212-00035 ลว. 6 ธ.ค.62

PO6212-00037 ลว. 6 ธ.ค.62
PO6212-00038 ลว. 6 ธ.ค.62

60 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน20 รายการ 22,589.50 22,589.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพวิเตอร์ 9,960 บ./หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,841 บ. บ.ชิชาง คอมพวิเตอร์ 9,960 บ./หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,841 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00049 ลว. 11 ธ.ค.62
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 10,788.50 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 10,788.50 บ. PO6212-00051 ลว. 11 ธ.ค.63

PO6212-00057 ลว. 11 ธ.ค.64
61 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน  4 รายการ 9,560.00 9,560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร 7,556 บ./ร้านกฤษณาพานิช 2,000 บ. หจก. จ.เจริญการเกษตร 7,556 บ./ร้านกฤษณาพานิช 2,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00122 ลว.17 ธ.ค.62

PO6212-000123 ลว. 17 ธ.ค.62
62 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 2 รายการ 30,500.00 30,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ฮอทิโกร 30,500 บ. บจ. ฮอทิโกร 30,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00115 ลว. 17 ธ.ค.62
63 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 5,029.00 5,029.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ชิชาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย)จ ากดั 5,029 บ. บจ.ชิชาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย)จ ากดั 5,029 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00117  ลว. 17 ธ.ค.62

10,928.8010,928.80
จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ

58 วธิเีฉพาะเจาะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมาณบ.ไม้อบทวพีรรณ 6,890 บ/ธ.ปราณีการเกษตร 2,598 บ/เจริญการเกษตร 1,440 บาทบ.ไม้อบทวพีรรณ 6,890 บ/ธ.ปราณีการเกษตร 2,598 บ/เจริญการเกษตร 1,440 บาท



บจ.เทพรัตน์โอเอ 5,130 บ./หจก.สมาร์ท มาร์ท 5,180 บ.
64 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 1 รายการ 16,800.00 16,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 16,800 บ. / บจ.เคมีกจิเกษตร 17,100 บ. บจ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 16,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00044 ลว. 9 ธ.ค.62
65 จา้งล่ามแปลภาษาพม่า 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง Mr.Saikhan Kyauk 4,500 บ. Mr.Saikhan Kyauk 4,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00043 ลว. 9 ธ.ค.62

66 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ
29,900.00 29,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง มูลนิธโิครงการหลวง 29,900 บ. มูลนิธโิครงการหลวง 29,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0006 ลว. 9 ธ.ค.62

67 ซ้ือย่าม 3 รายการ จ านวน 500 ใบ 207,000.00 20,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง โครงการหัตถกรรม มูลนิธโิครงการหลวง 207,000 บ. โครงการหัตถกรรม มูลนิธโิครงการหลวง 207,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0007 ลว. 9 ธ.ค.62

68 ซ้ือวสัดุการเกษตร 3 รายการ 48,000.00 48,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลไม้ยืนต้น  บ้านแม่ทะลาย 48,000 บ. วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลไม้ยืนต้น  บ้านแม่ทะลาย 
48,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00087 ลว. 12 ธ.ค.62

69 จา้งท าป้าย 2 รายการ 18,190.00 18,190.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอนิดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธกิะลัส 18,190 บ. ร้านอนิดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธกิะลัส 18,190 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0014 ลว.12 ธ.ค.62

70
จา้งเหมารถ 4WD ไปปฏิบัติงานในพืน้ท่ีฯ จ านวน 2 วนั 1
 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน 3,600 บ. ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน 3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ
PO6212-00103 ลว.6 ธ.ค.62

71
จา้งเหมารถ 4WD ไปปฏิบัติงานในพืน้ท่ีฯ จ านวน 2 วนั 1
 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ 3,600 บ. นายอดุร มูลมอญ 3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ
PO6212-00042 ลว. 2 ธ.ค.62

72 ซ้ือเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 5 รายการ 14,900.00 14,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายจะปุ้ย คะติ 14,900 บ./นายสมศักด์ิ หมื่นค า 19,740 บ.น.ส.นาโจ หมื่นค า 16,590 บ. นายจะปุ้ย คะติ 14,900 บ./นายสมศักด์ิ หมื่นค า 19,740 บ.น.ส.นาโจ หมื่นค า 16,590 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00120 ลว. 17 ธ.ค.62
73 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ซ่อมแซมเคร่ืองเป่าใบไม้ 3,860.00 3,860.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 3,860 บ. หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 3,860 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00034 ลว. 6 ธ.ค.62
74 จา้งท าป้ายและส่ือประชาสัมพนัธ ์จ านวน 9 รายการ 18,545.00 18,545.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านฟนิิกซ์ดีไซด์ 18,545 บ. ร้านฟนิิกซ์ดีไซด์ 18,545 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00189 ลว. 18 ธ.ค.62
75 จา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7132 ชม. 1 คัน 8,082.78 8,082.78 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากดั 8,082.78 บ. บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากดั 8,082.78 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00199 ลว 20 ธ.ค.62 

76 ซ้ือกล้าไม้ผล จ านวน 6 รายการ 44,000.00 44,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 44,000 บ.
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 
44,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00202 ลว 20 ธ.ค.62 

77
จา้งเหมารถ 4WD ไปปฏิบัติงานในพืน้ท่ีฯ จ านวน 3 วนั 1
 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน 5,300 บ. ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00211 ลว 16 ธ.ค.62

78 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ 5,300 บาท นายสุชาติ สมบูรณ์ 5,300 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00209 ลว 11 ธ.ค.62
79 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรา 5,300 บาท หจก.เชียงใหม่จนัทรา 5,300 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00210 ลว 13 ธ.ค.62
80 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ 1,800 บ. นายอดุร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00208 ลว 9 ธ.ค.62
81 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรา 5,300 บาท หจก.เชียงใหม่จนัทรา 5,300 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00207 ลว 9 ธ.ค.62
82 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 23,000.00 23,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 23,000 บาท วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 23,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00185 ลว 19 ธ.ค.62
83 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 6,000 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 6,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00178 ลว 19 ธ.ค.62
84 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 6,000.00 6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 6,000 บาท วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 6,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00190 ลว 19 ธ.ค.62
85 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 27,250.00 27,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้ง 5,750 บ/เจริญการเกษตร 27,500 บ หจก.ฮกเชียงล้ง 5,750 บ/เจริญการเกษตร 21,500 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00186/PO6212-00188 ลว 19 ธ.ค.62
86 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 10,000 บาท ร้านคลังพลาสติก 10,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00179 ลว 19 ธ.ค.62
87 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,375.00 3,375.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 3,375 บาท บ.ข่านต้า 3,375 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00213 ลว 19 ธ.ค.62
88 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 40,650.00 40,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ธ.ปราณีการเกษตร 29,250 บ/แกลสซ่ีแลนด์ 11,650/เจริญการเกษตร 43,840 บ ธ.ปราณีการเกษตร 29,250 บ/แกลสซ่ีแลนด์ 2,200/เจริญการเกษตร 9,200 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00217/PO6212-00216/PO6212-00214 ลว 19 ธ.ค.62
89 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 77,530.00 77,530.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ้านสวนครูเกง่ 42,320บ/เจริญการเกษตร 61,750 บ/เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 17,110 บ บ้านสวนครูเกง่ 15,420บ/เจริญการเกษตร 45,000 บ/เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 17,110 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00221/PO6212-00223/PO6212-00219 ลว 20 ธ.ค.62
90 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 16 รายการ 23,530.00 23,530.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุ 34,750 บาท/ข่านต้า 37,040 บาท บ.ล้ิมศักดากลุ 23,530 บาท/ข่านต้า 13,960 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00232/PO6212-00231 ลว 20 ธ.ค.62
91 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 22,180.00 22,180.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 22,180/หจก เพือ่นเรียนวทิยาภัณฑ์ 23,595 /เชียงใหม่สองเอก 23,090 บาทบ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 22,180/หจก เพือ่นเรียนวทิยาภัณฑ์ 23,595 /เชียงใหม่สองเอก 23,090 บาทไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00227 ลว 20 ธ.ค.62
92 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 77,800.00 77,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 69,550 บ/หจก.เจริญการเกษตร 8,250 บ/บ.เคมีกจิเกษตร 61,950 บบ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 69,550 บ/หจก.เจริญการเกษตร 8,250 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00224/PO6212-00226 ลว 20 ธ.ค.62
93 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 19 รายการ 9,992.00 9,992.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 9,992 บ. ร้านเชียงฮง 9,992 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00203 ลว 20 ธ.ค.62
94 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 26,650.00 26,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากดั 19,750 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,900 บาท บ.ข่านต้า จ ากดั 19,750 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,900 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00128 / PO6212-00129 ลว.17 ธ.ค.62
95 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 18,149.00 18,149.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร จ ากดั 13,205 บ./ หจก.จเจริญการเกษตร 18,180 บ./หจก.ธ ปราณีการเกษตร 15,750 บ.บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร จ ากดั 13,205 บ./ หจก.ธ ปราณีการเกษตร 15,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00130 / PO6212-00132 ลว.17 ธค.62
96 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 16,335.00 16,335.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร จ ากดั 12,185 บ./ หจก.จเจริญการเกษตร 15,685 บ./หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 900 บ.บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร จ ากดั 6,070 บ./ หจก.จเจริญการเกษตร 9,365 บ./หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 900 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00133 / PO6212-00134 /PO6212-00135 ลว. 17 ธ.ค.62
97 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,000.00 8,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกจิ 8,000 บ. ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกจิ 8,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00136 ลว.17 ธ.ค.62
98 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 10,000 บ. ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00137 ลว.17 ธ.ค.62
99 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 26,252.00 26,252.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากดั 27,631 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 26,280 บ./บ.วสิและบุตร จ ากดั 10,200 บ.บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากดั 14,642 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 11,610 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00138 / PO6212-00139 ลว.17 ธ.ค.62

100 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 57,360.00 57,360.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร จ ากดั 52,140 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,200 บ/หจก.ธปราณีการเกษตร 6,000 บ./ร้านบ้านสวนครูเกง่ 5,900 บ.บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร จ ากดั 41,260 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,200 บ./ร้านบ้านสวนครูเกง่ 5,900 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00140/ PO6212-00141/PO6212-00142 ลว.17 ธค.625

101 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,495.00 6,495.00
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากดั 6,495 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,500 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากดั 6,495 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00143 ลว. 17 ธค.62

102 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้/การเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,795.00 4,795.00
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ันจ ากดั 4,795 บ./หจก.เจที คอมพวิเตอร์ 5,670 บ./บ.ไซแอน โซลูช่ัน จ ากดั 6,050 บ.บ.ดิแอดวานซ์ โซลูช่ันจ ากดั 4,795 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00144 ลว.17 ธค.62

103 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,614.00 9,614.00
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร จ ากดั 9,614 บ./หจก.ธปราณีการเกษตร 6,248 บ. บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร จ ากดั 9,614 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00145 ลว. 17 ธค.62

104 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 5,600.00                   5,600.00           
วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 5,600 บ./ร้านพฒันาภัณฑ์ 7,000 บ./หจกรวยทรัพย์การค้า 6,500 บ.หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 5,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00146 ลว.17 ธค.62

105 จา้งวเิคราะห์ตัวอย่างดิน 10 รายการ 10,640.00                 10,640.00         
วธิเีฉพาะเจาะจง

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 10,640 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 10,640 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00147 ลว. 17 ธค.62

106 จา้งเหมาแรงงานเล้ียงฝ้ึงพนัธุโ์ดยใช้ลังแบบใหม่ 1 งาน 40,000.00                 40,000.00         
วธิเีฉพาะเจาะจง

นายสรายุทธ  ปิตตาระเต 40,000 บ. นายสรายุทธ  ปิตตาระเต 40,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00148 ลว. 17 ธค.62

107 จา้งเหมาติดต้ังสายไฟฟา้ส าหรับห้องเย็นเกบ็เมล็ดพนัธุเ์ฮมพ ์จ านวน 1 งาน 62,933.12                 62,933.12         
วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก.เพาเวอร์ เซิร์ซ 62,933.12 บ./หจก.เอ.ท.ีเพาเวอร์อเิล็คทริค 63,247.70 / หจก.เอส เค เค  อเิลคทริค เพาเวอร์ 63,643.60 บ.หจก.เพาเวอร์ เซิร์ซ 62,933.12 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00150 ลว.17 ธค.62



108 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00
วธิเีฉพาะเจาะจง

นายสุชาติ สมบูรณ์ 1,800บ. นายสุชาติ สมบูรณ์ 1,800บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00250 ลว 9 ธ.ค. 62

109 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00
วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมพพูาน 3,600 บ. ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมพพูาน 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00251 ลว 9 ธ.ค. 62

110 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00
วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหม่จนัทรา 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรา 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00252 ลว 11 ธ.ค. 62

111 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00
วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหม่จนัทรา 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรา 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00253 ลว 11 ธ.ค. 62

112 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00
วธิเีฉพาะเจาะจง

นายอดุร มูญมอญ 3,600 บ. นายอดุร มูญมอญ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00254  ลว 13 ธ.ค. 62

113 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00
วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหม่จนัทรา 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรา 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00255 ลว 16 ธ.ค. 62

114 จา้งท าป้าย 3 รายการ 24,396.00                 24,396.00         
วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านอนิดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธกิะลัส 24,396 บ./หจก.สิบส่ีโฆษณา 27,900 บ. ร้านอนิดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธกิะลัส 24,396 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0034 ลว. 23 ธ.ค.62

115 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุอ์าโวคาโดพืน้เมือง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากวา่ 3 ซม. จ านวน 1,200 เมล็ด6,000.00                   6,000.00           
วธิเีฉพาะเจาะจง

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลสย/6,000 บ. วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลสย/6,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00183 ลว.19 ธ.ค.62

116 จดัซ้ือมุ้งสีขาว32 ตา กวา้ง 3 ม.x ยาว 100 ม. จ านวน 20 ม้วน 108,000.00               108,000.00        
วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก.จ.เจริญการเกษตร 108,000 บ./บจ. แกลสซ่ีแลนด์ 108,240 บ./บจ. แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 110,000 บ.หจก.จ.เจริญการเกษตร 108,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00177 ลว. 19 ธ.ค.62

117 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 13 รายการ 51,600.00                 51,600.00         
วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านธนพงษ ์โดยนายธนพงษ ์เดชาติวงค์ ณ อยุธยา 33,300 / ร้านธนพงษ ์โดยนายธนพงษ ์เดชาติวงค์ ณ อยุธยา 33,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00249 ลว. 23 ธ.ค.62

บจ.ฮอทิโกร 18,300 บ./ร้านพชัิยการค้า โดยนายพชัิย  ดวงขันค า 55,411 บ. บจ.ฮอทิโกร 18,300 บ. PO6212-00248 ลว. 23 ธ.ค.62

118 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 3 รายการ 3,500.00                   3,500.00           
วธิเีฉพาะเจาะจง

บจ. ข่านต้า 3,500 บ. บจ. ข่านต้า 3,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00116 ลว. 17 ธ.ค.62
119 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 8 รายการ 24,645.00 24,645.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ข่านต้า 24,645 บ. บจ. ข่านต้า 24,645 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00244 ลว. 23 ธ.ค.62
120 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 11 รายการ 22,340.00 22,340.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ข่านต้า 22,340 บ. บจ.ข่านต้า 22,340 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00187 ลว. 19 ธ.ค.62

121 จดัซ้ือเมล็ดพนัุ์ จ านวน 2 รายการ 13,055.00 13,055.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ข่านต้า 13,055 บ. บจ.ข่านต้า 13,055 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00182 ลว. 19 ธ.ค.62

122 จดัซ้ือยาป้องกนัโรคและแมลง จ านวน 13 รายการ 22,757.50 22,757.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เคมีกจิเกษตร 17,752.50 บ. /บจ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 5,005 บ. บจ.เคมีกจิเกษตร 17,752.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00245 ลว. 23 ธ.ค.62
บจ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 5,005 บ. PO6212-00246 ลว. 23 ธ.ค.62

123 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 รายการ 4,278.00 4,278.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 1,520 บ. / บจ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 2,758 บ. ร้านกฤษณาพานิช 1,520 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00243 ลว. 23 ธ.ค.62
 บจ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 2,758 บ. PO6212-00242 ลว. 23 ธ.ค.62

124 ซ้ือวสัดุวสัดุการเกษตร 6 รายการ 13,870.00 13,870.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,570 บ./บจ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 750 บ. บจ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,570 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0031 ลว. 23 ธ.ค.62
บจ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 10,550 บ. บจ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 750 บ. APO6212-0032 ลว. 23 ธ.ค.62

บจ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 10,550 บ. APO6212-0033 ลว. 23 ธ.ค.62
125 ซ้ือวสัดุการเกษตร 6 รายการ 15,656.00                 15,656.00         วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร 10,650 บ./หจก. ธ. ปราณีการเกษษตร 4,446 บ./ หจก. จ.เจริญการเกษตร 10,650 บ.หจก. ธ. ปราณีการเกษษตร 4,446 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00239 ลว. 23 ธ.ค.62

/บจ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 560 บ. หจก. ธ. ปราณีการเกษษตร 4,446 บ. PO6212-00240 ลว. 23 ธ.ค.62
บจ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 560 บ. PO6212-00241 ลว. 23 ธ.ค.62

126 ซ้ือพลาสติกมุงหลังคา 150 MC 4*100 ม. UV7% 47,900.00 47,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 47,900 บ./บจ.แกลสซ่ีแลนด์ 53,990 บ./ บจ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 51,000 บ.หจก.จ.เจริญการเกษตร 47,900 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00184 ลว. 19 ธ.ค.62
127 ซ้ือวสัดุการเกษตร 10 รายการ 22,445.00 22,445.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ธ. ปราณีการเกษตร 3,375 บ. / หจก. จ.เจริญการเกษตร 19,070 บ. หจก. ธ. ปราณีการเกษตร 3,375 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00181 ลว. 19 ธ.ค.62

หจก. จ.เจริญการเกษตร 19,070 บ. PO6212-00180 ลว. 19 ธ.ค.62
128 ซ้ือวสัดุการเกษตร 3 รายการ 58,440.00 58,440.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวงัผา จ ากดั /58,440 บ. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวงัผา จ ากดั /58,440 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00238 ลว. 23 ธ.ค.62
129 ซ้ือสัดุการเกษตร 7 รายการ 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทิพย์รุงเรืองกจิ 30,000 บ. ร้านน้ าทิพย์รุงเรืองกจิ 30,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00247 ลว. 23 ธ.ค.62
130 จา้งวเิคราะห์ดิน จ านวน 3 รายการ 2,100.00 2,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 2,100 บ. ห้องปฏิบัติการกลางฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 2,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00277 ลว. 25 ธ.ค.62
131 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์/5300 หจก.คิงดอมทัวร์/5300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00163 ลว 12 ธ.ค. 62
132 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ/3600 นายอดุร มูลมอญ/3600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00165 ลว 9 ธ.ค. 62
133 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 60,000.00 60,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเคมีเกษตร/60000 ร้านแสงทองเคมีเกษตร/60000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00173 ลว 18 ธ.ค. 62
134 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 28,355.00 28,355.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเคมีเกษตร/28,355 ร้านแสงทองเคมีเกษตร/28,355 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00174 ลว 18 ธ.ค. 62
135 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านน 2 รายการ 11,400.00 11,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร/11400 บจก.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร/11400 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00171 ลว 18 ธ.ค. 62
136 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 15 รายการ 7,325.00 7,325.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร/7,325 หจก.จ.เจริญการเกษตร/7,325 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00175 ลว 18 ธ.ค. 62
137 จดัซ้ือวสัดุงานงานครัวจ านวน 9 รายการ 20,685.00 20,685.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 6800/ร้านกฤษณาพานิช 3745 หจก.ธ ปราณีการเกษตร 10140 บจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 6800/ร้านกฤษณาพานิช 3745 หจก.ธ ปราณีการเกษตร 10140 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00193 PO6212-00192 PO6212-000191 ลว 19 ธ.ค. 62
138 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000.00 32,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลไม้ยืนต้นบ้านแม่ทะลาย32000 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลไม้ยืนต้นบ้านแม่ทะลาย32000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00195 ลว 19 ธ.ค. 62
139 จา้งพมิพง์าน จ านวน 2 รายการ 6,030.00 6,030.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญปร้ินท์เอก๊ซ์เพรส/6030 ร้านเจริญปร้ินท์เอก๊ซ์เพรส/6030 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00194 ลว 19 ธ.ค. 62
140 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 35,550.00 35,550.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 35,550 บ./บ.ข่านต้า 72,625 บ. บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 35,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00258 ลว 24 ธค.62
141 ซ้ือเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 6 รายการ 61,650.00 61,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร 25,800 บ./บ.ข่านต้า 35,850 บ. บ.ฮอทิโกร 25,800 บ./บ.ข่านต้า 35,850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00259 ลว 24 ธค.62

PO6212-00260 ลว 24 ธค.62
142 ขอซ้ือสารเคมี จ านวน 7 รายการ 14,465.00 14,465.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 15,375 บ./บ.ข่านต้า 14,835 บ./ บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร 2,895 บ./บ.ข่านต้า 1,080 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00264 ลว 24 ธค.62

บ.เคมีกจิเกษตร 14,915 บ. บ.เคมีกจิเกษตร 10,460 บ. PO6212-00266 ลว 24 ธค.62
PO6212-00267 ลว 24 ธค.62



143 ขอซ้ือวสัดุประปา จ านวน 8 รายการ 60,700.00 60,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 60,700 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 60,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00268 ลว 24 ธค.62
144 ขอซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 19 รายการ 29,990.00 29,990.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.โชตนาการไฟฟา้ 29,990 บ. บ.โชตนาการไฟฟา้ 29,990 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00271 ลว 25 ธค.62
145 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช้า โดยนายทรงพล ชมภูพาน 5300 ร้านแดงรถเช้า โดยนายทรงพล ชมภูพาน 5300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00292 ลว 16 ธ.ค. 62
146 จดัซ้ือต้นไม้จ านวน 4 รายการ 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านทรงพนัธุไ์ม้ 30,000.00 ร้านทรงพนัธุไ์ม้ 30,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00294 ลว 26 ธ.ค. 62
147 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 3 รายการ 10,000.00 10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฝุ่นวศิวกรรม/10000 หจก.ใต้ฝุ่นวศิวกรรม/10000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00297 ลว 26 ธ.ค. 62
148 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์/1800 หจก.คิงดอมทัวร์/1800 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00291 ลว 9 ธ.ค. 62
149 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์/3600 หจก./คิงดอมทัวร์/3600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00290 ลว 11 ธ.ค. 62
150 จา้งเหมารถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า/1800 ร้านแดงรถเช่า/1800 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00289 ลว 13 ธ.ค. 62
151 จา้งพมิพแ์ผ่นพบั                    8,560.00            8,560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอนิดีไซน์ / 8560 ร้านอนิดีไซน์ / 8560 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-0039 ลว 26 ธ.ค. 62
152 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล                    9,000.00            9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางย่า แซ่ลี / 9,000 นางย่า แซ่ลี / 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15798 ลว. 2 ธ.ค. 62
153 รายงานขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการด าเนินกจิกรรมพฒันาแหล่งน้ าฯ                 39,775.00          39,775.00 วธิเีฉพาะเจาะจง มาลัยพาณิชย์ / 39,775 มาลัยพาณิชย์ / 39,775 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15805 ลว. 2 ธ.ค. 62
154 รายงานขอซ้ือวสัดุกอ่สร้าง                  51,330.00          51,330.00 วธิเีฉพาะเจาะจง มาลัยพาณิชย์ / 51,330 มาลัยพาณิชย์ / 51,330 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15801 ลว. 2 ธ.ค. 62
155 รายงานขอจา้งซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า                      680.00              680.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น. การช่าง / 680 ร้าน น. การช่าง / 680 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15804 ลว. 2 ธ.ค. 62
156 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                  35,000.00          35,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญสุขเซอร์วสิ แม่แจม่ / 35,000 หจก. เจริญสุขเซอร์วสิ แม่แจม่ / 35,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15802 ลว. 2 ธ.ค. 62
157 รายงานขอซ้ือวสัดุประปา                    9,900.00            9,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง มาลัยพาณิชย์ / 9,900 มาลัยพาณิชย์ / 9,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15800 ลว. 2 ธ.ค. 62
158 รายงานขอซ้ือวสัดุกอ่สร้าง                  19,895.00          19,895.00 วธิเีฉพาะเจาะจง มาลัยพาณิชย์ / 19,895 มาลัยพาณิชย์ / 19,895 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15799 ลว. 2 ธ.ค. 62
159 รายงานขอซ้ือวสัดุการเกษตร                  68,040.00          68,040.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ. เรืองจุย้เฮงย้ง / 68,040 ร้าน จ. เรืองจุย้เฮงย้ง / 68,040 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15803 ลว. 2 ธ.ค. 62
160 รายงานขอซ้ือปุ๋ยหมัก                  16,500.00          16,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอะ แซ่วา่ง / 16,500 นายอะ แซ่วา่ง / 16,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15797 ลว. 2 ธ.ค. 62
161 รายงานขอซ้ือวสัดุการเกษตร                  25,000.00          25,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางองั สินวริิยะนนท์ / 25,000 นางองั สินวริิยะนนท์ / 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15796 ลว. 2 ธ.ค. 62
162 รายงานขอจดัจา้งเหมารถตู้                    7,200.00            7,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายกวนิชัย ตระการตระกลู / 7,200 นายกวนิชัย ตระการตระกลู / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15857 ลว. 3 ธ.ค. 62
163 รายงานขอจา้งท าป้าย                  18,000.00          18,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีเมืองเฟอร์นิเจอร์ / 18,000 ร้านศรีเมืองเฟอร์นิเจอร์ / 18,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15795 ลว. 2 ธ.ค. 62
164 รายงานขอจา้งผลิตส่ือฯ                  15,300.00          15,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญปร้ินเอก็ซ์เพรส / 15,300 ร้านเจริญปร้ินเอก็ซ์เพรส / 15,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15793 ลว. 2 ธ.ค. 62
165 รายงานขอจดัจา้งผลิตส่ือฯ                    8,500.00            8,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญปร้ินเอก็ซ์เพรส / 8,500 ร้านเจริญปร้ินเอก็ซ์เพรส / 8,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15792 ลว. 2 ธ.ค. 62
166 รายงานขอซ้ือวสัดุการเกษตร                100,000.00         100,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านทองผาภูมิ อปุกรณ์การเกษตร / 100,000 ร้านทองผาภูมิ อปุกรณ์การเกษตร / 100,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15790 ลว. 2 ธ.ค. 62
167 รายงานขอจา้งเหมาบริการเกบ็ผลผลิตฝ้ายฯ                  10,000.00          10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางนวรัตน์ เรือนค า / 10,000 นางนวรัตน์ เรือนค า / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 5355 ลว. 3 ธ.ค. 62
168 รายงานขอจา้งท าความสะอาดเมล็ดเฮมพ์                    7,200.00            7,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางนวรัตน์ เรือนค า / 7,200 นางนวรัตน์ เรือนค า / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 5357 ลว. 3 ธ.ค. 62
169 รายงานขอจา้งเหมาบริการเกบ็ผลผลิตฝ้ายฯ                    8,000.00            8,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เทียนรุ่งยอดภู / 8,000 นายสุชาติ เทียนรุ่งยอดภู / 8,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 5356 ลว. 3 ธ.ค. 62
170 รายงานขอซ้ือวสัดุประปา                  69,975.00          69,975.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 69,975 หจก. อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 69,975 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.16054 ลว. 4 ธ.ค. 62
171 รายงานขอจดัจา้งเหมาแรงงาน                  15,000.00          15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางบุญส่ง คงศรีทาน / 15,000 นางบุญส่ง คงศรีทาน / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 15992 ลว. 4 ธ.ค. 62
172 รายงานขอจา้งจดัท า "ฉากไม้ไผ่ ร่ัวไม้ไผ่ และปูพืน้ท่ีไม้อดั"                  77,000.00          77,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสวา่ง ยิมิสุโท / 77,000 นายสวา่ง ยิมิสุโท / 77,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16093 ลว. 6 ธ.ค. 62
173 รายงานขอจา้งเหมา "จดัท าโมเดลฝายต้นน้ าบนพืน้ท่ีสูง"                  80,000.00          80,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายทว ีจ าตรี / 80,000 นายทว ีจ าตรี / 80,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16091 ลว. 6 ธ.ค. 62
174 รายงานขอซ้ือพสัดุ "วสัดุอปุกรณ์ ไม้ถุงและไม้ประดับ 11 รายการ"                 20,000.00          20,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายจตุพล แซ่จาง / 20,000 นายจตุพล แซ่จาง / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16090 ลว. 6 ธ.ค. 62
175 รายงานขอจดัซ้ือผลผลิตเกษตรจดันิทรรศการ "งานโครงการหลวง 2562"                 73,500.00          73,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายเสนอ กนัทวงศ์ และนางเฉลียว วไิล / 73,500 นายเสนอ กนัทวงศ์ และนางเฉลียว วไิล / 73,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16077 ลว. 6 ธ.ค. 62
176 รายงานจดัจา้งท าโครงสร้างประกอบนิทรรศการ "งานโครงการหลวง 2562"                 30,000.00          30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายนพดล ปรีชา / 30,000 นายนพดล ปรีชา / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16078 ลว. 6 ธ.ค. 62
177 รายงานขอจา้งเหมา "ตกแต่งนิทรรศการ โซนจ าลองชุมชนท่ีมีความสมดุลขอคนท่ีอยู่ร่วมกบัป่า"                 97,500.00          97,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประสงค์ เทพสิงห์ / 97,500 นายประสงค์ เทพสิงห์ / 97,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16094 ลว. 6 ธ.ค. 62
178 รายงานขอจา้งเหมา "จดัท าโมเดลฝายต้นน้ า ขนาดเล็ก พืน้ท่ี 2*3 เมตร"                 40,000.00          40,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายบดินทร์ สาขากอ๋ง / 40,000 นายบดินทร์ สาขากอ๋ง / 40,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16095 ลว. 6 ธ.ค. 62
179 รายงานขอจา้งจดัท า "บ้านชนเผ่า โรงเรือนไม้ไผ่ ศาลานั่งพกัและซุ้มเห็ด"                 96,000.00          96,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอนันท์ หนานสุพรรณ / 96,000 นายอนันท์ หนานสุพรรณ / 96,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16097 ลว. 6 ธ.ค. 62
180 รายงานขอซ้ือหัตถกรรม                  22,500.00          22,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร แซ่ย่าง / 22,500 นางสาวธนพร แซ่ย่าง / 22,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16268 ลว. 9 ธ.ค. 62
181 รายงานขอซ้ือวสัดุประปา                  19,945.00          19,945.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 19,945 หจก. อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 19,945 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16156 ลว. 9 ธ.ค. 62
182 รายงานขอจดัจา้งเหมาท าสีกล่องไม้                    7,950.00            7,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายเทอดทูล มูละ / 7,950 นายเทอดทูล มูละ / 7,950 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 5431 ลว. 9 ธ.ค. 62
183 รายงานขอซ้ือวสัดุกอ่สร้าง                  34,190.00          34,190.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน และนายแดง วงัทูลย์ /34190 หจก.อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน และนายแดง วงัทูลย์ /34190 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16274 ลว. 11 ธ.ค. 62
184 รายงานขอจดัซ้ือวสัดุการเกษตร                  30,000.00          30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายจรูญศักด์ิ เนติบัณฑิตสกลุ / 30,000 นายจรูญศักด์ิ เนติบัณฑิตสกลุ / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16428 ลว. 12 ธ.ค. 62
185 รายงานขอซ้ือยอดอาโวกาโด้                    6,000.00            6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายวชัระ มณีวรรณ / 6,000 นายวชัระ มณีวรรณ / 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16534 ลว. 12 ธ.ค. 62
186 รายงานขอซ้ือน้ าผ้ึงคอนจากผ้ึงโพรง                  20,000.00          20,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดิเรก จนัทร์แกว้ / 20,000 นายอดิเรก จนัทร์แกว้ / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 5479 ลว. 13 ธ.ค. 62
187 รายงานจดัจา้งนิทรรศการฯ                  29,900.00          29,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ แซ่ยะ / 29,900 นายไพโรจน์ แซ่ยะ / 29,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16582 ลว. 13 ธ.ค. 62
188 รายงานขอจา้งเหมารถกระบะ                    1,500.00            1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสายพณิ ลวงเสาร์ / 1,500 นางสายพณิ ลวงเสาร์ / 1,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16583 ลว. 13 ธ.ค. 62
189 รายงานขอซ้ือวสัดุกอ่สร้าง                  64,600.00          64,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 64,600 หจก. อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 64,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16581 ลว. 13 ธ.ค. 62
190 รายงานขอจา้งเหมาจดัท าโครงสร้าง จดัเตรียม และตกแต่งสถานท่ี                 75,000.00          75,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอาผ่า เมียแซ / 75,000 นายอาผ่า เมียแซ / 75,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16686 ลว. 17 ธ.ค. 62
191 รายงานขอซ้ือผลผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพร                  10,500.00          10,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางราตรี พนัธุก์่ า / 10,500 นางราตรี พนัธุก์่ า / 10,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16738 ลว. 17 ลว. 62
192 รายงานขอซ้ือวสัดุส าหรับตกแต่งสถานท่ีภายในตลาดนัดชาวดอย                 36,500.00          36,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายดวงแกว้ ปินค า / 15,300 นายดวงแกว้ ปินค า / 15,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16739 ลว. 17 ธ.ค. 62
193 รายงานขอจดัซ้ือพลาสติกปูบ่อพวง                  16,950.00          16,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เคเอสบีโปรดักส์ / 16,950 หจก. เคเอสบีโปรดักส์ / 16,950 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 16859 ลว. 19 ธ.ค. 62
194 รายงานขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์                  99,750.00          99,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวการค้า / 99,750 ร้านสอยดาวการค้า / 99,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.16858 ลว. 19 ธ.ค. 62
195 รายงานขอจา้งเหมารถตู้น าเกษตรกรศึกษาดูงาน                    1,440.00            1,440.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายมงคล เวติวฒันา และนางสุรางค์รัตน์ เวติวฒันา /14,400 นายมงคล เวติวฒันา และนางสุรางค์รัตน์ เวติวฒันา /14,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.17085 ลว. 25 ธ.ค. 62
196 รายงานขอซ้ือสมุนไพรรางจดื                  12,100.00          12,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางราตรี พนัธุก์่ า / 12,100 นางราตรี พนัธุก์่ า / 12,100 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 17086 ลว. 25 ธ.ค. 62



197 รายงานขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ไม้ถุงและไม้ประดับ 7 รายการ                  20,450.00          20,450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายบุญชู มาลาจนัทร์ / 20,450 นายบุญชู มาลาจนัทร์ / 20,450 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ.17055 ลว. 25 ธ.ค. 62
198 รายงานขอซ้ือปุ๋ยคอกขี้ววัและขี้หมูหลุม                  61,950.00          61,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร การะหงษ ์และนายสมคิด ยืนยงกาญจน์กลุ /61950 นายอดุร การะหงษ ์และนายสมคิด ยืนยงกาญจน์กลุ /61950 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 17082 ลว. 25 ธ.ค. 62
199 ซ้ือยางรถยนต์ 4 เส้น ส าหรับรถ 1 คัน 14,000.00 14,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจัน่/14,000 หจก.สายเหนือการยางดอนจัน่/14,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00293 ลว. 26 ธ.ค.62
200 จา้งเหมารถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3 วนั 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ/5,300 นายอดุร มูลมอญ/5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00265 ลว. 16 ธ.ค.62
201 จา้งเหมารถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3 วนั 5,300.00 5,300.00 ว ธเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน / 5,300 ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน / 5,301 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00262 ลว. 11 ธ.ค.62
202 จา้งเหมารถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1 วนั 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ/1,800 นายอดุร มูลมอญ/1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0035 ลว. 9 ธ.ค.62
203 จา้งเหมารถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3 วนั 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรา/5,300 หจก.เชียงใหม่จนัทรา/5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00263 ลว. 17 ธ.ค.62
204 รายงานขอซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4 รายการ 100,151.00 110,151.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพวิเตอร์ /100,151 บาท บ.ชิชางคอมพวิเตอร์ /100,151 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ AP6212-0036 ลว. 23 ธ.ค.62

PO6212-00001 ลว.2 ธ.ค.62
PO6212-00002 ลว.2 ธ.ค.62

206 รายงานขอจา้งซ่อมรถยนต์ 19,432.27 19,432.27 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ธารา /19,432.27 บ.ธารา /19,432.27 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00131 ลว.17 ธ.ค.62
PO6212-00003 ลว 2 ธ.ค.62
PO6212-00004 ลว 2 ธ.ค.62

208 รายงานขอซ้ือวสัดุยานพาหนะ 3 รายการ 66,200.00 66,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เค มอเตอร์ยางยนต์ /66,200 หจก.เค มอเตอร์ยางยนต์ /66,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00149 ลว. 17 ธ.ค.62
209 รายงานขอซ้ือต้นกล้า จ านวน 4 รายการ 60,000.00 60,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตฯ บ้านแม่ทะลาย / 60,000 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตฯ บ้านแม่ทะลาย / 60,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00151 ลว. 17 ธ.ค.62
210 รายงานขอจา้งท าโปสเตอร์ จ านวน 7 ป้าย 11,445.00 11,445.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง / 11,445 บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง / 11,445 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00152 ลว.17 ธ.ค.62
211 รายงานขอซ้ือวสัดุการเกษตร 2 รายการ 4,600.00 4,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. / 4,600 บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. / 4,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00154 ลว. 17 ธ.ค.62
212 รายงานขอซ้ืองานบ้านงานครัว 3 รายการ 14,980.00 14,980.00 วธิเีฉพาะเจาะจง กฤษณาพานิช / 14,980 กฤษณาพานิช / 14,980 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00155 ลว. 17 ธ.ค.62
213 รายงานขอซ้ือต้นกล้าอะโวคาโด้ 2 รายการ 30,000.00 30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตฯ บ้านแม่ทะลาย / 30,000 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตฯ บ้านแม่ทะลาย / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00158 ลว. 17 ธ.ค.62
214 รายงานขอซ้ือวสัดุการเกษตร 13 รายการ 62,140.00 62,140.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร16,800/จ.เจริญการเกษตร 20,540 บ.ล้ิมศักดากลุเคมีเกษตร16,800/จ.เจริญการเกษตร 20,540 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00160 PO6212-00161 ลว.17 ธ.ค.62

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 4,730 /บ.ข่านต้า 20,070 บ.ข่านต้า 20,070 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00162 PO6212-00164  ลว.17 ธ.ค.62
215 รายงานขอซ้ือวสัดุสารเคมี 7 รายการ 14,080.00 14,080.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากลุ 9,480 / เคมีกจิเกษตร 4,600 บ.ล้ิมศักดากลุ 9,480 / เคมีกจิเกษตร 4,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00166 PO6212-00167 ลว.17 ธ.ค.62
216 รายงานขอจา้งท าแผ่นพบั 40,000.00 40,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง / 40,000 บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง / 40,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00269 ลว. 23 ธ.ค.62
217 รายงานขอจา้งวสัดุการเกษตร 1 รายการ 144,000.00 144,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญ / 4,000 หจก.จ.เจริญ / 4,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00270 ลว. 23 ธ.ค.62
218 จา้งเหมารถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 2 วนั 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ / 3,600 หจก.คิงดอมทัวร์ / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00168 ลว. 2 ธ.ค.62
219 จา้งเหมารถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3 วนั 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์ / 5,300 หจก.คิงดอมทัวร์ / 5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00272 ลว. 18 ธ.ค.62
220 จา้งเหมารถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3 วนั 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ / 5,300 นายอดุร มูลมอญ / 5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00273 ลว. 18 ธ.ค.62
221 จา้งเหมารถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 2 วนั 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประพนัธ ์ไชยชมภู /3,600 นายประพนัธ ์ไชยชมภู /3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00274 ลว. 17 ธ.ค.62
222 ซ้ือวสัดุเกษตร 1 รายการ 370.00 370.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร/370 หจก.จ.เจริญการเกษตร/370 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00031 ลว.6 ธ.ค. 62
223 ซ้ือวสัดุเกษตร 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร/13,500 หจก.จ.เจริญการเกษตร/13,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00014 ลว.6 ธ.ค. 62
224 ซ้ือวสัดุเกษตร 2 รายการ 1,970.00 1,970.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร/1,970 หจก.จ.เจริญการเกษตร/1,970 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00022 ลว.6 ธ.ค. 62
225 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2 รายการ 2,700                     2,700             วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช/2,700 ร้านกฤษณาพานิช/2,700 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00019 ลว.6 ธ.ค. 62
226 จา้งวเิคราะห์วสัดุปลูก 6 รายการ 4,100                     4,100             วธิเีฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการปฐพศีาสตร์ ภาควชิาพชืศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช./ 4,100 ห้องปฏิบัติการปฐพศีาสตร์ ภาควชิาพชืศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช./ 4,100 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00012 ลว.6 ธ.ค. 62
227 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 4 รายการ 10,000 10,000 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพชิญวสัดุกอ่สร้าง /10,000 ร้านพชิญวสัดุกอ่สร้าง /10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00036 ลว.9 ธ.ค. 62
228 ซ้ือวสัดุเกษตร 3 รายการ 39,840 39,840 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์/39,840 ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์/39,840 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00082  ลว.11 ธ.ค. 62
229 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรา/7,000 หจก.เชียงใหม่จนัทรา/7,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00170 ลว.9 ธ.ค. 62
230 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 2 คัน 10,600.00 10,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นาย อดุร มูลมอญ/10,600 นาย อดุร มูลมอญ/10,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0022 ลว.9 ธ.ค. 62
231 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมภูพาน/5,300 ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมภูพาน/5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO-6212-00108 ลว.12 ธ.ค. 62
232 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์/5,300 หจก.คิงดอมทัวร์/5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00235 ลว.12 ธ.ค. 62
233 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรา/18,800 หจก.เชียงใหม่จนัทรา/18,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00233 ลว.16 ธ.ค. 62
234 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,000.00 5,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสวา่ง  พนัธสุาท/5,000 นายสวา่ง  พนัธสุาท/5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00234 ลว.13 ธ.ค. 62
235 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์/1,800 หจก.คิงดอมทัวร์/1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00236 ลว.9 ธ.ค. 62
236 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 2 คัน 41,000.00 41,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ/ นายอดุร มูลมอญ/ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0030 ลว.13 ธ.ค. 62
237 จา้งท าตรายาง 3 รายการ 990.00 990.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล๊อก โดย น.ส.จนัทร์เพญ็ วงษศ์า/990 ร้านตุ๊กตาบล๊อก โดย น.ส.จนัทร์เพญ็ วงษศ์า/990 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00225 ลว.20 ธ.ค. 62
238 ซ้ือวสัดุเกษตร 3 รายการ 17,640.00 17,640.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเคมีเกษตร โดยนางสาวฮานีฟา แสงทองอร่าม/17,640 ร้านแสงทองเคมีเกษตร โดยนางสาวฮานีฟา แสงทองอร่าม/17,640 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00107 ลว.17 ธ.ค. 62
239 ซ้ือวสัดุเกษตร 2 รายการ 8,200.00 8,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอทิโกร  จ ากดั/8,200 บริษทั ฮอทิโกร  จ ากดั/8,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00106 ลว.17 ธ.ค. 62
240 ซ้ือวสัดุเกษตร 10 รายการ 16,265.00 26,265.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร/16,265 หจก.จ.เจริญการเกษตร/16,265 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-00289  ลว.20 ธ.ค. 62
241 ซ้ือวสัดุเกษตร 5 รายการ 4,650.00 4,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง มูลนิธโิครงการหลวง/4,650 มูลนิธโิครงการหลวง/4,650 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00220 ลว.20 ธ.ค. 62
242 ซ้ือเมล็ดพนัธุ ์2 รายการ 4,300.00 4,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ข่านต้า จ ากดั/4,300 บริษทั ข่านต้า จ ากดั/4,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00218 ลว.20 ธ.ค. 62
243 ซ้ือวสัดุประปา 7 รายการ 2,040.40 2,040.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แกลสซ่ีแลนด์ จ ากดั/2,040.40 บริษทั แกลสซ่ีแลนด์ จ ากดั/2,040.40 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0029 ลว.20 ธ.ค. 62
244 ซ้ือวสัดุ คอมพวิเตอร์ 4 รายการ 9,445.00 9,445.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ชิชางคอมพวิเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั/9,445 บริษทั ชิชางคอมพวิเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั/9,445 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0026 ลว.20 ธ.ค. 62
245 ซ้ือเมล็ดพนัธุ ์1 รายการ 6,000.00 6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/6,000 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00230 ลว.20 ธ.ค. 62
246 ซ้ือต้นกล้ามะม่วง 2 รายการ 43,200.00 43,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13/43,200 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13/43,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00229 ลว.20 ธ.ค. 62
247 ซ้ือวสัดุเกษตร 9 รายการ 60,000.00              60,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฝุ่นวศิวกรรม/60,000 หจก.ใต้ฝุ่นวศิวกรรม/60,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00228 ลว.20 ธ.ค. 62

วธิเีฉพาะเจาะจง87,124.0087,124.00รายงานขอซ้ือวสัดุการเกษตร 21 รายการ207

บ.ล้ิมศักดากลุ 8,550/บ.เคมีกจิเกษตร 24,050 บ.ล้ิมศักดากลุ 8,550/บ.เคมีกจิเกษตร 24,050 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณหจก.จ.เจริญการกษตร 72,502/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,622หจก.จ.เจริญการกษตร 72,502/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,622

205
รายงานขอซ้ือวสัดุเกษตร 8 รายการ

32,600.00 32,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง



248 ซ้ือเกษตร 4 รายการ 9,980.00                9,980.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกจิ/9980 ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกจิ/9980 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00212 ลว.20 ธ.ค. 62
249 ซ้ือต้นกล้าผลไม้  2 รายการ 36,000.00              36,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/36,000 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย/36,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00215 ลว.20 ธ.ค. 62
250 ซ้ือเกษตร 4 รายการ 70,200.00              70,200.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอทิโกร  จ ากดั/70,200 บริษทั ฮอทิโกร  จ ากดั/70,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00287 ลว.25 ธ.ค. 62
251 ซ้ือเมล็ดข้าวโพด 1 รายการ 2,588.75 2,588.75 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เพือ่นเกษตรกร จ ากดั/2,88.75 บริษทั เพือ่นเกษตรกร จ ากดั/2,88.75 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00286 ลว.25 ธ.ค. 62
252 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1 รายการ 9,750.00 9,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย/์9,750 หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย/์9,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00288 ลว.25 ธ.ค. 62
253 ซ้ือวสัดุเกษตร 4 รายการ 10,506.00 10,506.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แฮนโกรวเ์ชอร่ี/10,506 บริษทั แฮนโกรวเ์ชอร่ี/10,506 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00284 ลว.25 ธ.ค. 62
254 ซ้ือวสัดุเกษตร 10 รายการ 74,680.00 74,680.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร จ ากดั/74,680 หจก.จ.เจริญการเกษตร จ ากดั/74,680 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00275 ลว.25 ธ.ค. 62
255 ซ้ือเมล็ดพนัธุ ์9 รายการ 6,090.00                6,095.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ข่านต้า จ ากดั/6,095 บริษทั ข่านต้า จ ากดั/6,095 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00153 ลว.27 ธ.ค. 62
256 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                5,300.00        วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00309 ลว. 11 .ค. 62
257 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                5,300.00        วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงคอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงคอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00310 ลว. 11 ธ.ค. 62
258 จา้งเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 5,400.00                5,400.00        วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,400 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0042 ลว. 13 ธ.ค. 62
259 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 1,800.00                1,800.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นายประพนัธ ์ ไชยชมภู / 1,800 บ. นายประพนัธ ์ ไชยชมภู / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6212-0041 ลว. 13 ธ.ค. 62
260 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                5,300.00        วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงคอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงคอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00311 ลว. 13 ธ.ค. 62
261 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงคอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงคอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00312 ลว. 16 ธ.ค. 62
262 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                5,300.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. นายอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00308 ลว. 16 ธ.ค. 62
263 จา้งเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 5,000.00                5,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นายสวา่ง  พนัธสุาท/5,000 นายสวา่ง  พนัธสุาท/5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6212-00307 ลว. 20 ธ.ค. 62



1 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3345 เชียงใหม่ 19,709.40        19,709.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด 19,709.40        บริษัท ธารา จ ากัด 19,709.40         เสนอราคารายเดียว PO6212-00001
ลว. 2 ธ.ค. 62

2 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 80,000.00        80,000.00        เฉพาะเจาะจง กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 48,134.04        กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 48,134.04         เสนอราคารายเดียว PO6212-00002
ลว. 2 ธ.ค. 62

3 ซ้ือพรรณไม้กุหลาบ จ านวน 95 รายการ 132,900.00     132,900.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 132,900.00     มูลนิธิโครงการหลวง 132,900.00      เสนอราคารายเดียว PO6212-00003
ลว. 4 ธ.ค. 62

4 จ้างท าป้ายองค์ความรู้ จ านวน 2 รายการ 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,000.00          ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,000.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00004
2.เอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 5,480.00          ลว. 4 ธ.ค. 62
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 5,920.00          

5 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม จ านวน 10 รายการ 2,990.00          2,990.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 2,990.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 2,990.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00005
2.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 3,240.00          ลว. 4 ธ.ค. 62
3.ร้านน้ าทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง1 3,490.00          

6 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม จ านวน 3 รายการ 738.00            738.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 738.00            บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 738.00             เสนอราคารายเดียว PO6212-00006
ลว. 4 ธ.ค. 62

7 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 12 รายการ 461,000.00     461,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายดวงแก้ว ปินค า 461,000.00     นายดวงแก้ว ปินค า 461,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00008
2.นายสายัณ กาใว 490,000.00     ลว. 11 ธ.ค. 62
3.นางสุจินดา ทานัน 519,000.00     

8 จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือเว็บไซต์ยอดนิยม 100,000.00     100,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ ากัด 100,000.00     บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ ากัด 100,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00009
2.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 120,000.00     ลว. 12 ธ.ค. 62
3.บริษัท เมธา ดิจิตอล เทรดด้ิง จ ากัด 139,100.00     

9 จ้างสูบส่ิงปฏิกูล ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 50 เท่ียว 42,500.00        42,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางฐิตารีย์ หล่ิมไพศาล 42,500.00        นางฐิตารีย์ หล่ิมไพศาล 42,500.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00010
2.นายอุทัย ทวีศักด์ิวนาไพร 60,000.00        ลว. 9 ธ.ค. 62
3.นายบุญรอด น่ิมเฮง 55,000.00        

10 จ้างซ่อมแซมซุ้มร่มเงาสวนแนวแกนกลาง 175,000.00     175,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 169,997.92     บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 169,997.92      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00011
2.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 172,393.64     ลว. 9 ธ.ค. 62
3.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 170,788.64     

11 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม จ านวน 6 รายการ 2,695.00          2,695.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 2,695.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 2,695.00           เสนอราคารายเดียว PO6212-00012
ลว. 9 ธ.ค. 62

12 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ 7,421.52          7,421.52          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 7,421.52          บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 7,421.52           เสนอราคารายเดียว PO6212-00013
ลว. 11 ธ.ค. 62

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 ซ้ือพืชน้ าหวาน และวัสดุกิจกรรม จ านวน 11 รายการ 18,540.00        18,540.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้นท์ โดยนางนิภา เรือนแก้ว 18,300.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 240.00             พิจารณาแต่ละรายการ PO6212-00014
2.ร้านล าดวน โดยนางล าดวน ราชวงศา 21,430.00        (จ านวน 9 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 18 ธ.ค. 62
3.สวนเอ้ือพรรณมูรพันธ์ุ โดยนางสาวอิสราภรณ์ มานวล 15,600.00        
4.ร้านวนารมย์ โดยนางสมศักด์ิ ซ้ายโผ้ง 5,950.00          ร้านแม่ปิงการ์เด้นท์ โดยนางนิภา เรือนแก้ว 18,300.00         PO6212-00015
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 240.00            (จ านวน 2 รายการ) ลว. 18 ธ.ค. 62
6.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 250.00            
7.ร้านน้ าทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง1 255.00            

14 จ้างปรับปรุงห้องพักรับรอง และห้องอินทนิล 87,244.32        87,244.32        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ ากัด 87,244.32        บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ ากัด 87,244.32         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00016
2.บริษัท เค.พี.โฮมเทค จ ากัด 109,275.62     ลว. 18 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเค 2016 การก่อสร้าง 104,869.36     

15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ อาคารกล้วยไม้ 2,942.50          2,942.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 2,942.50          บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 2,942.50           เสนอราคารายเดียว PO6212-00017
ลว. 18 ธ.ค. 62

16 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุส่ือสาร จ านวน 2 รายการ 1,615.70          1,615.70          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีเอ็น พรีซิช่ัน 1,615.70          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีเอ็น พรีซิช่ัน 1,615.70           เสนอราคารายเดียว PO6212-00018
ลว. 18 ธ.ค. 62

17 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองเลือกโซนเสียงประกาศภายนอก 5,029.00          5,029.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย 5,029.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย 5,029.00           เสนอราคารายเดียว PO6212-00019
ลว. 19 ธ.ค. 62

18 ซ้ือปุ๋ยยาและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 15 รายการ 149,905.00     149,905.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 195,460.00     บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 71,510.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6212-00020
2.บริษัท ข่านต้า จ ากัด 38,380.00        (จ านวน 5 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 19 ธ.ค. 62
3.บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 108,095.00     
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 130,952.00     บริษัท ข่านต้า จ ากัด 6,400.00           PO6212-00021
5.บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 29,750.00        (จ านวน 1 รายการ) ลว. 19 ธ.ค. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 34,955.00         PO6212-00022
(จ านวน 6 รายการ) ลว. 19 ธ.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 7,290.00           PO6212-00023
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 19 ธ.ค. 62

บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 29,750.00         PO6212-00024
(จ านวน 2 รายการ) ลว. 19 ธ.ค. 62

19 ซ้ือยางนอก (รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 4489 เชียงใหม่) 12,000.00        12,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ 12,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ 12,000.00         เสนอราคารายเดียว PO6212-00025
ลว. 23 ธ.ค. 62

20 จ้างเหมาติดต้ังเดินสายกล้องวงจรปิด 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กล้องเพรช 111 จ ากัด 5,000.00          บริษัท กล้องเพรช 111 จ ากัด 5,000.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00026
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ-แม็ค อินเทลลิเจนท์ 5,500.00          ลว. 23 ธ.ค. 62
3.ร้านรักษ์.โอเอ.เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี 6,400.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

21 ซ้ือวัสดุปลูก จ านวน 4 รายการ 99,997.00        99,997.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร 97,297.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร 97,297.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6212-00027
(จ านวน 3 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 23 ธ.ค. 62

ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 2,700.00          ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 2,700.00           PO6212-00028
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 23 ธ.ค. 62

22 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติและงานโครงการหลวง 27,545.00        27,545.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 27,545.00        ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 27,545.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00029
2562 2.เอิร์ท เอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 31,350.00        ลว. 20 ธ.ค. 62

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 34,300.00        

23 จ้างเหมาร้ือถอนครุภัณฑ์ส่ิงปลูกสร้าง และสินทรัพย์โครงสร้าง 150,000.00     150,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ ากัด 150,000.00     บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ ากัด 150,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00030
พ้ืนฐาน 2.นายปริญญา บุญเฉลิม 163,700.00     ลว. 25 ธ.ค. 62

24 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 13 รายการ 500,000.00     499,985.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 499,985.00     บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 499,985.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00031
2.ป้าน้อยดอกไม้สด โดยนายภาณุวัตร์ ภูริโรจน์ 583,620.00     ลว. 25 ธ.ค. 62
3.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 645,890.00     

25 ซ้ือวัสดุปลูก จ านวน 12 รายการ 199,994.00     199,994.00     เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 192,594.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 162,894.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6212-00032
2.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 31,772.00        (จ านวน 8 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 25 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร 70,000.00        
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร 173,500.00     ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 17,100.00         PO6212-00033
5.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 96,000.00        (จ านวน 3 รายการ) ลว. 25 ธ.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร 20,000.00         PO6212-00034
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 25 ธ.ค. 62

26 ซ้ือปุ๋ยยาและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 25 รายการ 149,830.00     149,830.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 69,550.00        บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 8,400.00           พิจารณาแต่ละรายการ PO6212-00035
2.บริษัท ข่านต้า จ ากัด 130,820.00     (จ านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 25 ธ.ค. 62
3.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 136,350.00     
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 11,640.00        บริษัท ข่านต้า จ ากัด 38,175.00         PO6212-00036

(จ านวน 8 รายการ) ลว. 25 ธ.ค. 62

103,255.00     บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 103,255.00      PO6212-00037
(จ านวน 16 รายการ) ลว. 25 ธ.ค. 62

27 จ้างตกแต่งจุดถ่ายภาพ HAPPY NEW YEAR 2020 44,300.00        44,300.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 44,300.00        ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 44,300.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00038
จ านวน 4 รายการ 2.เอิร์ท เอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 51,100.00        ลว. 26 ธ.ค. 62

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 55,100.00        

28 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนและห้องนิทรรศการ อาคารนิทรรศการ 2 185,000.00     182,700.00     เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 182,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 182,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00039
2.นางสาวอรนุช กันยะ 200,000.00     ลว. 26 ธ.ค. 62
3.นายศรีลัย อุ่งเกษ 203,904.00     
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ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
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29 ซ้ือไมโครโฟนคาดศรีษะ 5,500.00          5,500.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 5,500.00          บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 5,500.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00040
2.บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด 5,800.00          ลว. 27 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอิเล็คทริก 6,000.00          

30 จ้างเจ้าหน้าท่ีการแพทย์ฉุกเฉิน 4,000.00          4,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ไชยค าหล้า 4,000.00          นางสาววรัญญา ไชยค าหล้า 4,000.00           เสนอราคารายเดียว PO6212-00041
ลว. 27 ธ.ค. 62

31 จ้างเปล่ียนช็คประตู ปละขอบยางบานกระจกประตู-หน้าต่าง 42,874.90        42,874.90        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ช.นวกิจ 2009 42,874.90        บริษัท ช.นวกิจ 2009 42,874.90         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00001
2.บริษัท เค.พี.โฮมเทค จ ากัด 53,617.70        ลว. 9 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเค การก่อสร้าง 51,488.40        

32 จ้างผลิตป้ายบอกทางส าหรับให้บริการงานเล้ียงภายในอุทยานหลวง 30,000.00        30,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 30,000.00        ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 30,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00002
ราชพฤกษ์ 2.เอิร์ท เอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 33,750.00        ลว. 9 ธ.ค. 62

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 37,500.00        

33 ซ้ือครุภัณฑ์เตารีดไอน้ าแบบอุตสาหกรรม 60,000.00        60,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านวีระการจักร โดยนางสาวชัญญา นุยศ 60,000.00        ร้านวีระการจักร โดยนางสาวชัญญา นุยศ 60,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00003
2.บริษัท ซีจีเอส การ์เม้นท์ อีควิปเมนท์ จ ากัด 67,500.00        ลว. 9 ธ.ค. 62
3.บริษัท เอ็น.ไอ.แมชชีน จ ากัด 73,830.00        

34 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองต้มน้ าร้อน 7,500.00          7,500.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 7,500.00          บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 7,500.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00004
2.บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด 7,700.00          ลว. 13 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอิเล็คทริก 7,980.00          

35 ซ้ือสินค้าส าหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 3,325.00          3,325.00          เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 3,325.00          นายบุญธรรม จันทร์สาม 3,325.00           เสนอราคารายเดียว PO6212-00005
ลว. 13 ธ.ค. 62

36 ซ้ือครุภัณฑ์ชุดโซฟา จ านวน 2 รายการ 99,500.00        99,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (2 รายการ) 99,500.00        บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 99,500.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6212-00006
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ (1 รายการ) 51,000.00        ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 13 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์ภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ (1 รายการ) 51,500.00        
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ (1 รายการ) 51,000.00        
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 (1 รายการ) 55,000.00        

37 จ้างเหมาทาสีเวทีวัฒนธรรม 64,000.00        64,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 64,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 64,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00007
2.บริษัท คัลเลอร์สตาร์ แมททีเรียล จ ากัด 68,500.00        ลว. 13 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐกมล 888 ก่อสร้าง 70,000.00        

38 จ้างผลิตเอกสารข้อมูลสถานท่ีจัดประชุม จัดเล้ียงและแพ็คเกจ 5,457.00          5,457.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภทระ พรี-เพรส 5,457.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภทระ พรี-เพรส 5,457.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00008
ถ่ายภาพ จ านวน 600 แผ่น 2.ร้านก้าวก้าวหน้า 6,750.00          ลว. 13 ธ.ค. 62

3.ร้าน ซี เอ็ม กราฟิก กรุ๊ป 7,850.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

39 ซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีบุนวม 208,000.00     208,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 208,000.00     บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 208,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00009
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 212,000.00     ลว. 13 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 220,000.00     

40 จ้างเหมาแรงงานทาสีอาคารนิทรรศการ 1 311,000.00     237,854.27     เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 230,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 230,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00010
2.บริษัท คัลเลอร์สตาร์ แมททีเรียล จ ากัด 233,000.00     ลว. 13 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคช่ัน 236,000.00     

41 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่จักรยาน จ านวน 21 รายการ 100,496.00     100,496.00     เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 100,496.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 100,496.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00011
2.นายบุญรัตน์ ทาประภากร 109,330.00     ลว. 13 ธ.ค. 62
3.ร้านนวการค้า โดยนายจารึก นวชัย 107,780.00     

42 ซ้ือสีทาผนังและฝ้าเพดานอาคารนิทรรศการ 1 394,051.00     394,051.00     เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 394,051.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 394,051.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00012
2.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 401,900.00     ลว. 13 ธ.ค. 62
3.ร้านน้ าทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง1 405,020.00     

43 ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กหน้าขาว 150,000.00     150,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 150,000.00     บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 150,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00013
2.บริษัท ภัทรอุดร จ ากัด 155,000.00     ลว. 16 ธ.ค. 62
3.ร้านจิตรเจริญเฟอร์นิเจอร์ 175,000.00     

44 ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กพับอเนกประสงค์ 200,000.00     200,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 200,000.00     บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 200,000.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00014
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์ภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 215,000.00     ลว. 16 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ 210,000.00     

45 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองซักผ้า 78,900.00        78,900.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 78,900.00        บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 78,900.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00015
2.บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 85,770.00        ลว. 16 ธ.ค. 62
3.บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 95,700.00        

46 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองอบผ้า 77,970.00        77,970.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 77,970.00        บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 77,970.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00016
2.บริษัท สหพานิช จ ากัด 87,600.00        ลว. 16 ธ.ค. 62
3.บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 88,200.00        

47 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ 7,500.00          7,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 7,500.00          บริษัท ราชาโยค จ ากัด 7,500.00           เสนอราคารายเดียว PO6212-00017
ลว. 16 ธ.ค. 62

48 ซ้ือกล่องพลาสติก 4,560.00          4,560.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 4,560.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 4,560.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00018
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์สเปเชียลโปรดักท์ 4,788.00          ลว. 18 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์ 5,040.00          

49 ซ้ือครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 43,864.65        43,864.65        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 43,864.65        บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 43,864.65         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00019
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีดมี 46,866.00        ลว. 19 ธ.ค. 62
3.บริษัท โปรแอคทีฟ เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 48,952.50        



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

50 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายร้านจ าหน่ายสินค้า จ านวน 20 รายการ 16,488.00        16,488.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด 16,488.00        บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด 16,488.00         เสนอราคารายเดียว PO6212-00020
ลว. 19 ธ.ค. 62

51 ซ้ือไอศกรีม จ านวน 44 รายการ 32,057.48        32,057.48        เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 32,057.48        บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 32,057.48         เสนอราคารายเดียว PO6212-00021
ลว. 19 ธ.ค. 62

52 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายร้านจ าหน่ายสินค้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 4,406.40          4,406.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 4,406.40          บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 4,406.40           เสนอราคารายเดียว PO6212-00022
จ านวน 25 รายการ ลว. 19 ธ.ค. 62

53 จ้างเหมาบริการจัดอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 99,000.00        99,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 99,000.00        ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 99,000.00         เสนอราคารายเดียว PO6212-00023
ส าหรับการจัดงานเล้ียงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ลว. 19 ธ.ค. 62

54 จ้างท าความสะอาดพ้ืนทรายล้างอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 75,000.00        75,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววาสนา จิโน 75,000.00        นางสาววาสนา จิโน 75,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00024
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2.นางสาวศุภลักษณ์ แดงงาม 76,500.00        ลว. 19 ธ.ค. 62

3.นางสาวกิติกัญญากร ถาวร 78,000.00        

55 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับทาสีภายนอก จ านวน 6 รายการ 4,345.00          4,345.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 4,345.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 4,345.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00025
2.ร้านน้ าทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง1 4,660.00          ลว. 25 ธ.ค. 62
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 4,565.00          

56 จ้างซ่อมแซมนิทรรศการ สวนองค์กรมูลนิธิ บีเจซี บ๊ิกซี 1,144.90          1,144.90          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัค ครีเอช่ัน 1,144.90          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัค ครีเอช่ัน 1,144.90           เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00026
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่องาน 1,519.40          ลว. 25 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 1,765.50          

57 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์หน่วยงานภาคี จ านวน 2 รายการ 26,215.00        26,215.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 26,215.00        บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 26,215.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00027
2.บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด 27,300.00        ลว. 25 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอิเล็คทริก 26,250.00        

58 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ สวนองค์กรมูลนิธิ บีเจซี 151,200.00     151,200.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายฐิติพงษ์ อยู่ชูฉาย 151,200.00     นายฐิติพงษ์ อยู่ชูฉาย 151,200.00      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00028
บ๊ิกซี จ านวน 5 รายการ 2.ร้าน บี.เอ็ม.เซอร์วิส โดยนายยงยุทธ ด้วงดี 158,900.00     ลว. 25 ธ.ค. 62

3.ร้านอโน เอ็นจิเนียร่ิง โดยนายอโนชา เหล็กเทศ 164,100.00     

59 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ 3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,000.00          บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,000.00           เสนอราคารายเดียว PO6212-00029
ลว. 25 ธ.ค. 62

60 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ สวนองค์กรธนาคารกรุงไทย 43,950.00        43,950.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายฐิติพงษ์ อยู่ชูฉาย 43,950.00        นายฐิติพงษ์ อยู่ชูฉาย 43,950.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00030
จ านวน 8 รายการ 2.ร้าน บี.เอ็ม.เซอร์วิส โดยนายยงยุทธ ด้วงดี 47,000.00        ลว. 25 ธ.ค. 62

3.ร้านอโน เอ็นจิเนียร่ิง 46,850.00        

61 จ้างเหมาทาสีนิทรรศการ สวนองค์กรมูลนิธิ บีเจซี บ๊ิกซี 60,700.00        60,700.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 60,700.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 60,700.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00031
2.บริษัท คัลเลอร์สตาร์ แมททีเรียล จ ากัด 63,261.00        ลว. 25 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐกมล 888 ก่อสร้าง 64,761.00        



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

62 จ้างติดต้ังจุดจ่ายไฟบูธแสดงนิทรรศการ อาคารนิทรรศการ 2 160,000.00     158,557.95     เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 158,557.95     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 158,557.95      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00032
2.ร้านธีรศักด์ิการไฟฟ้า โดยนายธีรศักด์ิ ปันช่ืน 202,778.00     ลว. 20 ธ.ค. 62
3.ร้านไซอ๋ิวคอมพิวเทค โดยนายศักดิธัช ใจยะสุ 179,840.00     

63 จ้างเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาโพลีคาบอเนต และซ่อมฝ้าเพดานอาคาร 150,000.00     150,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 147,776.74     บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 147,776.74      เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00033
นิทรรศการ 2 2.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 150,018.47     ลว. 20 ธ.ค. 62

3.บริษัท จอห์นปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์ จ ากัด 148,145.97     

64 จ้างติดต้ังชุดเมนระบบไฟฟ้าเสาสูง และสายรอง 53,280.00        53,280.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 53,280.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 53,280.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00034
2.ร้านธีรศักด์ิการไฟฟ้า โดยนายธีรศักด์ิ ปันช่ืน 60,840.00        ลว. 26 ธ.ค. 62
3.ร้านไซอ๋ิวคอมพิวเทค โดยนายศักดิธัช ใจยะสุ 55,610.00        

65 จ้างก่อสร้างฐานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 298,000.00     298,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนศักด์ิ บุญเหลือ 295,000.00     นายธนศักด์ิ บุญเหลือ 295,000.00      เสนอราคารายเดียว PO6212-00035
ลว. 20 ธ.ค. 62

66 จ้างซ่อมเปล่ียนพ้ืนอาคารนิทรรศการ 1 73,000.00        73,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 70,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 70,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00036
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าอิง 71,605.00        ลว. 18 ธ.ค. 62
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐกมล 888 ก่อสร้าง 72,005.00        

67 ซ้ือตะขอแขวนหน้าต่างสแตนเลส (ขอสับหน้าต่าง) 180.00            180.00            เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 180.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 180.00             เสนอราคาต่ าสุด PO6212-00037
2.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 240.00            ลว. 27 ธ.ค. 62
3.ร้านน้ าทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง1 300.00            

68 ซ้ืองานบ้านงานครัว จ านวน 18 รายการ 23,363.00        23,363.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 23,363.00        บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 23,363.00         เสนอราคารายเดียว บย.5

69 ซ้ืองานบ้านงานครัว จ านวน 20 รายการ 31,856.00        31,856.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 31,856.00        บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 31,856.00         เสนอราคารายเดียว บย.5

70 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้า จ านวน 10 รายการ 32,200.45        32,200.45        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็น เค คอนซูเมอร์ จ ากัด 32,200.45        บริษัท พี เอ็น เค คอนซูเมอร์ จ ากัด 32,200.45         เสนอราคารายเดียว บย.6

71 ซ้ือวัสดุประกอบเคร่ืองด่ืมเย็นเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 6,949.94          6,949.94          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญ ซัพพลาย 2015 6,949.94          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญ ซัพพลาย 2015 6,949.94           เสนอราคารายเดียว บย.6
จ านวน 4 รายการ

72 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 93,603.00        93,603.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 93,603.00        บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 93,603.00         เสนอราคารายเดียว บย.6
จ านวน 36 รายการ

73 จ้างผลิตแก้วกระดาษ 14,250.00        14,250.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวีทแอนด์ สกรีนโปรเจคท์ 14,250.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวีทแอนด์ สกรีนโปรเจคท์ 14,250.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.6
2.พิมพ์บุญ พลาสติก คัพ ปร้ินต้ิง 14,400.00        

74 ซ้ือผีเส้ือมีชีวิต 12,000.00        12,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายสมพงษ์ เอกรัตน์ 12,000.00        นายสมพงษ์ เอกรัตน์ 12,000.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.40
2.นางสาวแพรวรุ่ง ภิระตา 18,000.00        
3.นายสุรชัย ช่อมะม่วงป่า 13,500.00        



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

75 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม จ านวน 4 รายการ 4,080.00          4,080.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงใหม่พลาสติก จ ากัด 3,480.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันดามันปลาตู้ 600.00             พิจารณาแต่ละรายการ บย.41
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันดามันปลาตู้ 600.00            (จ านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด
3.ร้านพีแอนด์พีครอสบรีด โดยนางชณินานาง จิโรจน์จิรายุส 675.00            

บริษัท เชียงใหม่พลาสติก จ ากัด 3,480.00           บย.41
(จ านวน 3 รายการ)

76 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม (กระเป๋าผ้า) จ านวน 500 ใบ 14,000.00        14,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายกฤตชา ตนเล็ก 14,000.00        นายกฤตชา ตนเล็ก 14,000.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.44
2.นางสาวแจ่มจันทร์ สุวรรทา 15,000.00        
3.นายณัฐวุฒิ เดชศักด์ิ 16,500.00        

77 ซ้ือสมุนไพรพ้ืนบ้าน จ านวน 16 รายการ 13,800.00        13,800.00        เฉพาะเจาะจง สวนแดงจินดา 13,800.00        สวนแดงจินดา 13,800.00         เสนอราคารายเดียว บย.47

78 ซ้ือกระถางใยมะพร้าว 3,745.00          3,745.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ด ารงศิลป์ ซัพพลายส์ จ ากัด 3,745.00          บริษัท ด ารงศิลป์ ซัพพลายส์ จ ากัด 3,745.00           เสนอราคารายเดียว บย.51

78 จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีท าบุญ เน่ืองในวัน 38,200.00        38,200.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางค าปัน สารค า 38,200.00        นางค าปัน สารค า 38,200.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.52
ครบรอบ 10 ปี วันพระราชทานนามอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2.นายจิรศักด์ิ เป็งหล้า 40,000.00        

3.นายเอกพล ตาจิโน 45,000.00        

80 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม จ านวน 13 รายการ 7,195.00          7,195.00          เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวสพัชญ์นนทน์ พรพิศาลกุล 7,195.00          นางสาวสพัชญ์นนทน์ พรพิศาลกุล 7,195.00           เสนอราคาต่ าสุด บย.54
2.นายธนะพาคย์ จิรกรพงษ์ 7,691.00          
3.นายสุนทร กาวิน 8,155.00          

81 ซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ านวน 2 รายการ 16,500.00        16,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอัศนี เจริญสุชีวี 16,500.00        นายอัศนี เจริญสุชีวี 16,500.00         เสนอราคารายเดียว บย.57

82 ซ้ือไม้ดอกเมืองหนาว จ านวน 33 รายการ 1,318,500.00   1,318,500.00   ประกวดราคา 1.บริษัท เจ ไอ เอส เทรดด้ิง จ ากัด 1,310,000.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 1,170,000.00    ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาซ้ือขาย
อิเล็กทรอนิกส์ 2.บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,250,000.00   และเสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 1/2563
(e-bidding) 3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 1,170,000.00   ลว. 2 ธ.ค. 62

4.บริษัท ฟลาวเวอร์ มาร์ท จ ากัด 1,318,500.00   
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ 1,637,000.00   

83 ซ้ือกล้วยไม้ ชมสวนฤดูหนาว จ านวน 46 รายการ 2,000,000.00   1,999,970.00   ประกวดราคา 1.บริษัท เจ ไอ เอส เทรดด้ิง จ ากัด 1,990,000.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 1,820,000.00    ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาซ้ือขาย
อิเล็กทรอนิกส์ 2.บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,966,000.00   และเสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 2/2563
(e-bidding) 3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 1,820,000.00   ลว. 2 ธ.ค. 62

4.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 1,999,970.00   
5.ร้านน้องมายด์พันธ์ุไม้ 2,215,115.00   
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