
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 9,935.00 9,935.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร 3,460 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,470 บำท บ.เคมีกจิเกษตร 3,460 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,470 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00001 PO6203-00003 ลว 01 
มี.ค.62

2 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 32,184.00 32,184.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์4,910 บำท /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,650 บำท /หจก.ธ.ปรำณี
กำรเกษตร 4,375 บำท /บ.แกลสซ่ีแลนด์ 11,249 บำท

หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์4,910 บำท /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,650
 บำท /หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,375 บำท /บ.แกลสซ่ีแลนด์ 11,249
 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6203-00005 PO6203-00007 

PO6203-00009 PO6203-00011 ลว 01 
มี.ค.62

3 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกดั 36,000 บ. สหกรณ์พัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกดั 36,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-000032 ลว 01 มี.ค.62
4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 51,277.50 51,277.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.รุ่งเรืองค้ำวัสดุ โดยนำยจะละ แซ่จำง 51,277.50 บ. ร้ำน จ.รุ่งเรืองค้ำวัสดุ โดยนำยจะละ แซ่จำง 51,277.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-000031 ลว 01 มี.ค.62
5 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขค 9401 ชม. จ ำนวน 1 คัน 5,934.54 5,934.54 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั/5,934.54 บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั/5,934.54 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00025 ลว 01 มี.ค.62 
6 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กษ 3561 ชม. จ ำนวน 1 คัน 3,476.00 3,476.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ธำรำ จ ำกดั/3,476 บริษัท ธำรำ จ ำกดั/3,476 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00024 ลว 01 มี.ค.62 

7
จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จฉย 125 ชม. จ ำนวน 1 
คัน

620.00 620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นพยอมออโต้ไบค์/620 ร้ำนต้นพยอมออโต้ไบค์/620 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00023 ลว 01 มี.ค.62 

8 วัสดุเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/60000 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/60000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-000019 ลว 1 ม.ีค. 62
9 วัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 39,980.00 39,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยนืต้น,บ้ำนแม่ทะลำย/39,980.00 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยนืต้น,บ้ำนแม่ทะลำย/39,980.00ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-000021 ลว 1 ม.ีค. 62

10 ครุภณัฑ์โรงงำน เคร่ืองบีบสกดัเยน็ 1 คร่ือง 83,460.00 83,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อลังกำรสยำม จ ำกดั บริษัท อลังกำร สยำม จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00020 ลว. 1 มี.ค.62
11 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 35,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 35,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00074 ลว. 5 มี.ค. 62
12 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ /7,200 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ /7,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00075 ลว. 6 มี.ค. 62
13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 87,944.00 87,944.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00002 ลว. 1 มี.ค. 62
14 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 77,150.00 77,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00012 ลว. 1 มี.ค. 62

15 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 19 รำยกำร 71,015.00 71,015.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 7,180 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 12,910 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 
12,315 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 40,900 บำท/หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์18,215 บำท

มูลนิธิโครงกำรหลวง 7,180 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 9,110 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุ
เคมีเกษตร 7,110 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,650 บำท/หจก.ฮก
เชียงล้งพำณิชย ์13,965 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6203-00014 PO6203-00015 
PO6203-00016 PO6203-00017 

PO6203-00018 ลว 01 มี.ค.62

16 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 69,990.00 69,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 72,590 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 102,200 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์
 จ ำกดั 76,140 บำท

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 56,290 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 13,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00010 PO6203-00008   ลว 01
 ม.ีค.62

17 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 13,100.00 13,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 13,100 บำท หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 13,100 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00004 ลว. 1 มี.ค. 62

18 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 87,475.00 87,475.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 87,475 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 97,550 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 
จ ำกดั 50,827 บำท/ธ.ปรำณีกำรเกษตร 42,000 บำท

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 87,475 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00006 ลว. 1 มี.ค. 62

19 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 96,000.00 96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 96,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 96,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00013 ลว. 1 มี.ค. 62
20 ซ้ือวัสดุบรรจภุณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 18,700.00 18,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก โดยนำยอภวิัฒน์ หล่อวิไลกลุ/18,700 บ. ร้ำนคลังพลำสติก โดยนำยอภวิัฒน์ หล่อวิไลกลุ/18,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00026 ลว 1 มีค.62
21 ซ้ือชีวภณัฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 16,880.00 16,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง/16,880 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง/16,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00027 ลว 1 มีค.62
22 ซ้ือชีวภณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,500.00 14,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง/14,500 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง/14,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00028 ลว 1 มีค.62
23 ซ้ือเมล็ดพันธุ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศำสตร์ มช./3,500 บ. ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศำสตร์ มช./3,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00029 ลว 1 มีค.62
24 ซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 2 รำยกำร 7,110.00                7,110.00            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร 7,110 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 7,280 บ. บ.เคมีกจิเกษตร 7,110 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00030 ลว 1 มีค.62

PO6203-00033 ลว 1 มีค.62
PO6203-00034 ลว 1 มีค.62
PO6203-00035 ลว 1 มีค.62
PO6203-00036 ลว 1 มีค.62
PO6203-00037 ลว 1 มีค.62
PO6203-00039 ลว 1 มีค.62
PO6203-00040 ลว 1 มีค.62
PO6203-00041 ลว 1 มีค.62

29 จำ้งพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 230,000.00 230,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เจวันไนน์ ซอฟท์ 230,000บ./บ.เบสิคไลท์ ไมโครซิสเต็มส์ 250,000 บ./บ.เซเว่นเดย์
โปรดักชั่น 270,000 บ.

บ. เจวันไนน์ ซอฟท์ 230,000บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำเลขที่/ 8/2562 ลว. 4 มี.ค. 62

30 จำ้งท ำป้ำยไวนิล 479,900.00 479,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนอนิดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส 479,900 บ./ร้ำน Good Work media 528,100
 บ./อทิส์ ดีไซน์ 499,660 บ.

ร้ำนอนิดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส 479,900 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำเลขที่/ 9/2562 ลว. 4 มี.ค. 62

31 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 29,560.00 29,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย ์เป็นเงิน 29,560 ร้ำนธีรพำนิชย ์เป็นเงิน 29,560 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00056 ลว 5 มีค. 62
32 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 29,800.00 29,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย ์เป็นเงิน 29,560 ร้ำนธีรพำนิชย ์เป็นเงิน 29,560 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00053 ลว 5 มีค 62
33 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. สุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00106 ลว. 4 มี.ค. 62
34 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ประพันธ์  ไชยชมภ ู/ 5,300 บ. ประพันธ์  ไชยชมภ ู/ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00104 ลว. 4 มี.ค. 62
35 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00120 ลว. 6 มี.ค. 62
36 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 8,700 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 8,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00117 ลว. 5 มี.ค. 62
37 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00119 ลว. 1 มี.ค. 62
38 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00132 ลว. 5 มี.ค. 62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2562

สถำบันวิจัยและพฒันำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 มีนำคม 2562

25 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 10,196.00              10,196.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,100 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,096 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
2,168 บ.

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,100 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,096 บ.

26 ซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 8 รำยกำร 2,835.00                2,835.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

27 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 18 รำยกำร 5,925.00                5,925.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

28 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 22 รำยกำร 4,033.00                4,033.00            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 3,780 บ./ร้ำนเชียงฮง 4,326.50 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 3,090 บ./ร้ำนเชียงฮง 943 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

บ.เคมีกจิเกษตร 2,405 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,725 บ./บ.ข่ำนต้ำ 2,990 บ. บ.เคมีกจิเกษตร 2,155 บ./บ.ข่ำนต้ำ 680 บ.

บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 6,735 บ./ร้ำนเชียงฮง 5,358 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 3,585 บ./ร้ำนเชียงฮง 2,340 บ.



39 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00126  ลว. 4 มี.ค. 62
40 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00125 ลว. 4 มี.ค. 62
41 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00131 ลว. 5 มี.ค.62
42 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00130 ลว. 5 มี.ค. 62
43 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00129 ลว. 5 มี.ค.62
44 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00127 ลว. 5 มี.ค.62
45 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ /1,800  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ /1,800  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00128 ลว. 6 มี.ค.62
46 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00133 ลว. 6 มี.ค. 62
47 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00134 ลว. 6 มี.ค. 62
48 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,400  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,400  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00108 ลว. 6 มี.ค. 62
49 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00107 ลว. 6 มี.ค. 62
50 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600.  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600.  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00110 ลว. 6 มี.ค. 62
51 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00109 ลว. 6 มี.ค. 62
52 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00116 ลว. 4 มี.ค.62
53 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600.  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600.  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00115 ลว. 5 มี.ค. 62
54 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800.  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800.  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00113 ลว. 5 มี.ค. 62
55 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00111 ลสว. 5 มี.ค. 62
56 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อดุร  มูลมอญ / 10,600 บ. อดุร  มูลมอญ / 10,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00121 ลว. 1 มี.ค. 62
57 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อดุร  มูลมอญ / 5,300. บ. อดุร  มูลมอญ / 5,300. บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00122 ลว. 4 มี.ค. 62
58 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อดุร  มูลมอญ / 5,300. บ. อดุร  มูลมอญ / 5,300. บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00123  ลว. 4 มี.ค. 62
59 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อดุร  มูลมอญ / 10,600 บ. อดุร  มูลมอญ / 10,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00124 ลว. 6 มี.ค. 62
60 จำ้งปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน ศูนยฯ์ แม่สำมแลบ 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนิสม นิธิพณิชยก์ลุ นำยอนิสม นิธิพณิชยก์ลุ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00154 ลว. 13 มี.ค.62
61 จำ้งกอ่สร้ำงบ้ำนพักเจำ้หน้ำที่ ศูนยฯ์ แม่สำมแลบ 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนิสม นิธิพณิชยก์ลุ นำยอนิสม นิธิพณิชยก์ลุ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00155 ลว. 13 มี.ค.62

62 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 81,635.00 81,635.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 25,950 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 55,685 บำท บ.ข่ำนต้ำ 25,950 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 55,685 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6203-00057 ลว 5 มีค.62 
PO6203-00058 ลว 5 มีค 62

63 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 108,010.00 108,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 108,010 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 108,010 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00059 ลว 5 มีค 62
64 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,100.00 5,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก โดยนำยอภวิัฒน์ หล่อวิไลกลุ/5100 บ. ร้ำนคลังพลำสติก โดยนำยอภวิัฒน์ หล่อวิไลกลุ/5100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00049 ลว 5 มีค 63
65 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 2,530.00 2,530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 9,270 บ./ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,010 บ บ.ข่ำนต้ำ 2,530 บ./ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,410 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00051 PO6203-00052
66 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 9,250.00 9,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 9,500 บ./ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,100 บ บ.ข่ำนต้ำ 3,850 บ./ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 5,400 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00054 PO6203-00055
67 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,800.00 29,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 29,800 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 29,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00050
68 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00167 ลว. 11 มี.ค. 62
69 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00168 ลว. 11 มี.ค. 62
70 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 1,800  บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 1,800  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00169 ลว. 12 มี.ค. 62
71 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300  บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00170 ลว. 12 มี.ค. 62
72 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00178 ลว. 12 มี.ค.62
73 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600.  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600.  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00179 ลว. 7 มี.ค. 62
74 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600.  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600.  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00180 ลว. 11 มี.ค. 62
75 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00181 ลว. 11 มี.ค. 62
76 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00172 ลว. 11 มี.ค. 62
77 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00173 ลว. 11 มี.ค. 62
78 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00174 ลว. 7 มี.ค. 62
79 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 7,000  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 7,000  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00175 ลว. 8 มี.ค. 62
80 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 1,800  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 1,800  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00176 ลว. 12 มี.ค. 62
81 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300  บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00171 ลว. 6 มี.ค. 62
82 จำ้งเหมำพิมพ์ป้ำยไวนิล 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เจริญปร้ินท์เอก็ซ์เพรส/3600บ. เจริญปร้ินท์เอก็ซ์เพรส/3600บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00219 ลว.19 มี.ค. 62
83 จำ้งเหมำท ำโบว์ชัวร์ชำโครงกำรหลวง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ้ิง แอนด์มีเดีย 10,000บ./บ.เอเบิลครีเอเตอร์ 16,050 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ้ิง แอนด์มีเดีย 10,000บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00216 ลว.19 มี.ค. 62
84 จำ้งเหมำท ำโปสเตอร์ศูนยเ์รียนรู้ 18,600.00 18,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ้ิง แอนด์มีเดีย 18,600บ./บ.เอเบิลครีเอเตอร์21,400 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ้ิง แอนด์มีเดีย 18,600บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00217 ลว.19 มี.ค. 62
85 จำ้งเหมำพิมพ์ป้ำยไวนิล 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หสม.บิ๊กแอด 30,000บ./หจก.เวิร์ลอำร์ท ชม. 34,240บ./หสม.โฟลอฟั 36,000 หสม.บิ๊กแอด 30,000บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00218 ลว.19 มี.ค. 62
86 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00253 ลว. 14 มี.ค. 62
87 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ /1,800  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ /1,800  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00252 ลว. 14 มี.ค. 62
88 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00251 ลว. 14 มี.ค. 62
89 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ /1,800  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ /1,800  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00250 ลว. 13 มี.ค. 62
90 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ /1,800  บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ /1,800  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00249 ลว. 13 มี.ค. 62
91 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00248 ลว. 14 มี.ค. 62
92 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00247 ลว. 14 มี.ค. 62
93 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 3,600  บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00246 ลว. 14 มี.ค. 62
94 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ชมภพูำน / 3,600  บ. นำยประพันธ์  ชมภพูำน / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00245 ลว. 14 มี.ค. 62
95 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 3,600  บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00244 ลว. 14 มี.ค. 62
96 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 99,990.00 99,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง/99,990.00 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง/99,990.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00003 ลว 19 ม.ีค. 62
97 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย /2,600.00 บ. บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย /2,600.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00214 ลว 19 ม.ีค. 62
98 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 3,804.50 3,804.50 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช/3,804.50 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช/3,804.50 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00213 ลว 19 ม.ีค. 62
99 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 1,830.00 1,830.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช/1,830.00 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช/1,830.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00212 ลว 19 ม.ีค. 62

100 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 37,600.00 37,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย /37,600.00 บ. บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย /37,600.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00215 ลว 19 ม.ีค. 62
101 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 7,415.00 7,415.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ/7,415.00 บ บจก.ข่ำนต้ำ/7,415.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00209 ลว 19 ม.ีค. 62
102 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 29,910.00 29,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ส สวัสดี โดยนำยเสกสันติ สวัสดี /29,910.00 บ ร้ำน ส สวัสดี โดยนำยเสกสันติ สวัสดี /29,910.00 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00207 ลว 19 ม.ีค. 62



103 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 25,948.00 25,948.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ภฟู้ำพันธุ์ปลำ โดยนำยนรำกร พรหมไชย/25,948.00 บ ภฟู้ำพันธุ์ปลำ โดยนำยนรำกร พรหมไชย/25,948.00 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00206 ลว 19 ม.ีค. 62
104 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,450.00 9,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/9,450.00 บ วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/9,450.00 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00203 ลว 19 ม.ีค. 62
105 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 28,340.00 28,340.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร โดย นำงสำวฮำนีฟำ แสงทองอร่ำม/28,340.00 ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร โดย นำงสำวฮำนีฟำ แสงทองอร่ำม/28,340.00 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00210 ลว 19 ม.ีค. 62
106 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 23,300.00 23,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียต์ ำบลแม่นำจร/23,300.00 วิสำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียต์ ำบลแม่นำจร/23,300.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00211 ลว 19 ม.ีค. 62
107 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำรพร้อมขนนส่ง ฯ 2,030,000.00 2,030,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษตรพำนิชย ์โดยนำงสำวอ ำนำย ธนศรำนนท์ ร้ำนเกษตรพำนิชย ์โดยนำงสำวอ ำนวย ธนศรำนนท์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำซ้ือขำย เลขที่ 5/2562 ลว 4 มี.ค. 62
108 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 19 รำยกำร 10,640.00 10,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย ์เป็นเงิน 10,640 บำท ร้ำนธีรพำนิชย ์เป็นเงิน 10,640 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00208 ลว 19 ม.ีค. 62
109 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพงษ์ เป็นเงิน 5,000 บำท ร้ำนธนพงษ์ เป็นเงิน 5,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00182 ลว 19 มีค 62

110 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 45,225.00 45,225.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพงษ์ เป็นเงิน 16,000 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,450 บำท/หจก.ธ.ปรำณี 
11,040 บ./บ.เคมีกจิ 1,735 บ.

ร้ำนธนพงษ์ เป็นเงิน 16,000 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,450 
บำท/หจก.ธ.ปรำณี 11,040 บ./บ.เคมีกจิ 1,735 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6203-00201 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00202 ลว 19 มีค 62      PO 
6203-00204 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00205 ลว 19 มีค 62

111 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 7,053.00 7,053.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 498 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,555 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 498 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,555 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00199 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00200 ลว 19 มีค 62

112 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,268.00 4,268.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 2,340 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,928 บ. บ.ข่ำนต้ำ 2,340 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,928 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00184 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00185 ลว 19 มีค 62

113 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 5,000 บำท บ.ข่ำนต้ำ 5,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00183 ลว 19 มีค 62
114 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 15,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 15,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00220 ลว 19 มีค 62
115 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00221 ลว 19 มีค 62
116 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00222 ลว 19 มีค 62
117 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 40,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00223 ลว 19 มีค 62
118 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 25,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 25,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00224 ลว 19 มีค 62
119 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 69,100.00 69,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 69,100 บำท ร้ำนปำริชำติ 69,100 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00225 ลว 19 มีค 62
120 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 49,950.00 49,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 49,950 บำท ร้ำนปำริชำติ 49,950 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00226 ลว 19 มีค 62

121 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 25 รำยกำร 15,965.00 15,965.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บ.ชิชำง 3200 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะ 9120 บ./หจก.ศิริวงค์ 3645 บ. บ.ชิชำง 3200 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะ 9120 บ./หจก.ศิริวงค์ 3645 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6203-00196 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00197 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00198 ลว 19 มีค 62

122 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 4,082.00 4,082.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงค์ 1223 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2859 บ. หจก.ศิริวงค์ 1223 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2859 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00195 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00194 ลว 19 มีค 62

123 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 3,455.00 3,455.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย ์3455 บ. ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย ์3455 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00192 ลว 19 มีค 62
124 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,760.00 2,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2760 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2760 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00191 ลว 19 มีค 62

125 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 79,000.00 79,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 4000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 27600 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 
11400 บ./ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 36000 บ.

บ.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 4000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 27600 บ./
ร้ำนกฤษณำพำนิช 11400 บ./ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 36000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6203-00187 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00188 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00189 ลว 19 มีค 62 
PO6203-00190 ลว 19 มีค 62

126 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00301 ลว. 13 มี.ค. 62
127 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00294 ลว. 13 มี.ค. 62
128 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภ ู/ 1,800 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภ ู/ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00290 ลว. 13 มี.ค. 62
129 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00285 ลว. 13 มี.ค. 62
130 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00286 ลว. 13 มี.ค. 62
131 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00287 ลว. 13 มี.ค. 62
132 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00288 ลว. 15 มี.ค. 62
133 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภ ู/ 3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภ ู/ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00289 ลว. 19 มี.ค. 62
134 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 7,200 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 7,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00291 ลว. 19 มี.ค. 62
135 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภพูำน / 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00293 ลว. 19 มี.ค. 62
136 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 1,800  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 1,800  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00296 ลว. 19 มี.ค. 62
137 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00297 ลว. 19 มี.ค. 62
138 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00298 ลว. 19 มี.ค. 62
139 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00299 ลว. 19 มี.ค. 62
140 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00300 ลว. 19 มี.ค. 62
141 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 3,600 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00271 ลว. 19 มี.ค. 62
142 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 3,600 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00272 ลว. 19 มี.ค. 62
143 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00273 ลว. 19 มี.ค. 62
144 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00274 ลว. 19 มี.ค. 62
145 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00275 ลว. 19 มี.ค. 62
146 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00276 ลว. 19 มี.ค. 62
147 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00278 ลว. 19 มี.ค. 62
148 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00280 ลว. 19 มี.ค. 62
149 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00281 ลว. 19 มี.ค. 62
150 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600. บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600. บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00282 ลว. 19 มี.ค. 62



151 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00283 ลว. 19 มี.ค. 62
152 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00284 ลว. 19 มี.ค. 62
153 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,136.00 5,136.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั / 5,136 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั / 5,136 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00270 ลว. 25 มี.ค. 62

154 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 15,805.00 15,805.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 7,000 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 8,805 บ. หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 7,000 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 8,805 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6203-00227 ลว 21 มีค 62 
PO6203-00228 ลว 21 มีค 62

155 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 3,100.00 3,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 1,650 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 1,450 บ. ร้ำนเชียงฮง 1,650 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 1,450 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6203-00229 ลว 21 มีค 62 
PO6203-00230 ลว 21 มีค 62

156 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 4,300.00 4,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,350 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 1,950 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,350 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 1,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00231 ลว 21 มีค 62 
PO6203-00232 ลว 21 มีค 62

157 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 8 รำยกำร 8,985.00 8,985.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 2,100 บ./หจก.โชตนำกำรไฟฟ้ำ 3,225 บ./บ.ดิแอดวำนซ์โซลูชั่น 
3,660 บ.

บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 2,100 บ./หจก.โชตนำกำรไฟฟ้ำ 3,225 บ./บ.ดิ
แอดวำนซ์โซลูชั่น 3,660 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6203-00233 ลว 21 มีค 62 
PO6203-00234 ลว 21 มีค 62 
PO6203-00235 ลว 21 มีค 62

158 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภ ู/ 3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภ ู/ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00327 ลว. 18 มี.ค. 62
159 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์ / 3,600 บ. นำยสุชำติ สมบูรณ์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00328 ลว. 19 มี.ค. 62
160 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00329 ลว. 21 มี.ค. 62
161 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 21,600.00 21,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 21,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 21,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00330 ลว. 21 มี.ค. 62
162 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00331 ลว. 12 มี.ค. 62
163 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00332 ลว. 19 มี.ค. 62
164 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ /  7,000   บ. นำยอดุร  มูลมอญ /  7,000   บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00333 ลว. 18 มี.ค. 62
165 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00334 ลว. .18 มี.ค. 62
166 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00335 ลว. 12 มี.ค. 62
167 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00336 ลว. 12 มี.ค. 62
168 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00337 ลว. 18 มี.ค. 62
169 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร โดย นำงสำวฮำนีฟำ แสงทองอร่ำม/21,000 ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร โดย นำงสำวฮำนีฟำ แสงทองอร่ำม/21,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00324 ลว 26 ม.ีค. 62
170 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง มูลนิธิโครงกำรหลวง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00093 ลว 7 มี.ค. 62
171 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ ร้ำนปำริชำติ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00267 ลว 25 มีค 62
172 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ ร้ำนปำริชำติ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00268 ลว 25 มีค 63
173 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก ร้ำนคลังพลำสติก ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-0029 ลว 25 มีค 64
174 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 5,190.00 5,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง มูลนิธิโครงกำรหลวง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00149 ลว 12 มีค 62
175 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 5,041.00 5,041.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย์ ร้ำนธีรพำนิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00138 ลว 11 มีค 62
176 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 3,360.00 3,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จ ำกดั บริษัทชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00136 ลว 11 มีค 62
177 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 14,960.00 14,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชญำวัสดุกอ่สร้ำง ร้ำนพิชญำวัสดุกอ่สร้ำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00137 ลว 11 มีค 62
178 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 11 รำยกำร 3,955.00 3,955.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย ์ ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00193 ลว 11 มีค 62
179 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 4,665.00 4,665.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย ์ ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00186 ลว 15 มีค 62
180 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,540.00 4,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จ ำกดั บริษัทชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00151 ลว 13 มีค 62
181 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 80,350.00 80,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร / 6 รำยกำร 51020 บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร / 2 รำยกำร 11970 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00038 ลว 1 มี.ค. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 11 รำยกำร 64868 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 4 รำยกำร 26480 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00042 ลว 1 มี.ค. 62
บริษัทเนเจอรอล เอกะอะโก จ ำกดั / 1 รำยกำร 17000 บริษัทเนเจอรอล เอกะอะโก จ ำกดั / 1 รำยกำร 17000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00043 ลว 1 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 8 รำยกำร 28660 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 5 รำยกำร 24900 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00044 ลว 1 มี.ค. 62

182 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 23,000.00 23,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/3 รำยกำร 23,000.00 บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/3 รำยกำร 23,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00045 ลว 1 มี.ค. 62
หจก.สมำร์ท มำร์ท/3 รำยกำร 24,180.00
บ.เทพรัตน์ โอเอ จ ำกดั/3 รำยกำร 24,090.00

183 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 27,100.00 27,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 6 รำยกำร 27,100.00 บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/3 รำยกำร 23,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00046 ลว 1 มี.ค. 62
หจก.สมำร์ท มำร์ท/ 6 รำยกำร 30,100.00
บ.เทพรัตน์ โอเอ จ ำกดั/ 6 รำยกำร 29,590.00

184 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 19,825.00 19,825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 6 รำยกำร 19,825.00 บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 6 รำยกำร 19,825.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00047 ลว 1 มี.ค. 62
หจก.สมำร์ท มำร์ท/ 6 รำยกำร 30,100.00
บ.เทพรัตน์ โอเอ จ ำกดั/ 6 รำยกำร 29,590.00

185 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 22,750.00 22,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 7 รำยกำร 22,750 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 7 รำยกำร 22,750ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00078 ลว 7 มี.ค. 62
บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกดั / 7 รำยกำร 26,800
บริษัท พรอทท์ เอน้จเินียร่ิง จ ำกดั / 7 รำยกำร 32,100

186 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 79,000.00 79,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 79000 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 79000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00080 ลว 7 มี.ค. 62
187 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 79500
188 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 5,200.00 5,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 5 รำยกำร 5200 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 5 รำยกำร 5200ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00083 ลว 7 มี.ค. 62

บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกดั / 5 รำยกำร 8,320
บริษัท พรอทท์ เอน้จเินียร่ิง จ ำกดั / 5 รำยกำร 6,760

189 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมลิวรรณ วรรณค ำ/ 1 รำยกำร 10,000 นำงสำวมลิวรรณ วรรณค ำ/ 1 รำยกำร 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00084 ลว 7 มี.ค. 62
190 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 83,500.00 83,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 2 รำยกำร 83,500 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 2 รำยกำร 83,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00085 ลว 7 มี.ค. 62
191 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 17,175.00 17,175.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 1,875 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 1,875 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00086 ลว 7 มี.ค. 62

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เนเจอรอล อะกริคัลเจอร์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 15,300 บริษัท เนเจอรอล อะกริคัลเจอร์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 15,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00089 ลว 7 มี.ค. 62



192 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 37,055.00 37,055.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 5 รำยกำร 29,395 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 4 รำยกำร 20,895 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00096 ลว 7 มี.ค. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 5 รำยกำร 6,920 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 6,920 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00098 ลว 7 มี.ค. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกดั / 3 รำยกำร 9,640 บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกดั / 1 รำยกำร 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00099 ลว 7 มี.ค. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร / 3 รำยกำร 14,390 บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร / 2 รำยกำร 5,640 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00100 ลว 7 มี.ค. 62
วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 3 รำยกำร 9,960 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

193 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 48,875.00 48,875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนยพุำกำรค้ำ โดย น.ส.วิรัลยพุำ  นำคง  / 7 รำยกำร 48,875 ร้ำนยพุำกำรค้ำ โดย น.ส.วิรัลยพุำ  นำคง  / 7 รำยกำร 48,875 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00103 ลว 7 มี.ค. 62
194 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 45,300.00 45,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /2 รำยกำร 45300 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /2 รำยกำร 45300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00105 ลว 7 มี.ค. 62
195 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 68,260.00 68,260.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 5 รำยกำร 37,270 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 3 รำยกำร 31,820 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00112 ลว 7 มี.ค. 62

บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 3 รำยกำร 31,840 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 4,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00114 ลว 7 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 8 รำยกำร 69040 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 4 รำยกำร 31,840 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00118 ลว 7 มี.ค. 62

196 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 20 รำยกำร 131,035.00 131,035.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ฮกเชียงล้ง / 2 รำยกำร 13850 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ฮกเชียงล้ง / 2 รำยกำร 13850 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00143 ลว 11 ม.ีค. 62
ร้ำนกฤษณำพำนิช / 7 รำยกำร 34,940 ร้ำนกฤษณำพำนิช / 5 รำยกำร 28,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00144 ลว 11 ม.ีค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 15 รำยกำร 115,200 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 3000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00145 ลว 11 ม.ีค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 14 รำยกำร 67,160 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 3 รำยกำร 10,440 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00146 ลว 11 ม.ีค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 5 รำยกำร 58,105 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 2 รำยกำร 39,890 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00147 ลว 11 ม.ีค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ / 17 รำยกำร 139,205 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ / 7 รำยกำร 35,455 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00148 ลว 11 ม.ีค. 62

197 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 90000 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 90000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00150 ลว 12 มี.ค. 62
198 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 4,155.00 4,155.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 5 รำยกำร 52000 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 5 รำยกำร 52000ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00152 ลว 12 ม.ีค. 62

บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกดั / 7 รำยกำร 4,645
บริษัท พรอทท์ เอน้จเินียร่ิง จ ำกดั / 7 รำยกำร 4,925

199 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตรและวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 3 รำยกำร 24600 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 3 รำยกำร 24600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00277 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 5 รำยกำร 52000 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 2 รำยกำร 7500ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00279 ลว 25 มี.ค. 62

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 3 รำยกำร 24945
200 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 42,400.00 42,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 32900 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 32900 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00292 ลว 25 มี.ค. 62

ร้ำนสังฆชัยกำรเกษตร / 3 รำยกำร 49500 ร้ำนสังฆชัยกำรเกษตร / 2 รำยกำร 9500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00295 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 9950
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 32990

201 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 150000 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 150000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00302 ลว 25 มี.ค. 62
202 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 4,850.00 4,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช / 3 รำยกำร 4,850 ร้ำนกฤษณำพำนิช / 3 รำยกำร 4,850 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00303 ลว 25 มี.ค. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่มำนะพำนิช / 3 รำยกำร 5,110
บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ ำกดั / 3 รำยกำร 5,770

203 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 11000 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 11000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00304 ลว 25 มี.ค. 62
204 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,000.00 19,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 3 รำยกำร 19000 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 3 รำยกำร 19000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00305 ลว 25 มี.ค. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก / 3 รำยกำร 29000
ร้ำนสังฆชัยกำรเกษตร / 3 รำยกำร 25760

205 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,242.00 12,424.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 2 รำยกำร 12242 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 2 รำยกำร 12242 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00306 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 2 รำยกำร 15100

206 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 7,920.00 7,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /13 รำยกำร 7920 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /13 รำยกำร 7920 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00307 ลว 25 มี.ค. 62
207 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 14,340.00 14,340.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร / 5 รำยกำร 14340 บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร / 5 รำยกำร 14340 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00308 ลว 25 มี.ค. 62

บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกดั / 2 รำยกำร 3900
บริษัท เคมีกจิเกษตร จ ำกดั / 3 รำยกำร 3225

208 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 67,475.00 67,475.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 7 รำยกำร 67475 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 7 รำยกำร 67475 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00309 ลว 25 มี.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 7 รำยกำร 71878

209 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 19,635.00 19,635.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 7 รำยกำร 19635 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 7 รำยกำร 19635 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00310 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ฮกเชียงล้ง / 7 รำยกำร 19636
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 7 รำยกำร 13604

210 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 8,396.00 8,396.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ ำกดั / 11 รำยกำร 13301 บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 450 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00311 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ศิริวงศ์พำนิช (ส ำนักงำนใหญ)่ / 3 รำยกำร 3260 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 1 รำยกำร 7946ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00312 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 11 รำยกำร 9206

211 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 18,416.00 18,416.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 4272 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 4272 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00314 ลว 25 มี.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 2 รำยกำร 14144 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 2 รำยกำร 14144 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00313 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 3 รำยกำร 17440

212 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวและวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 23,440.00 23,440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช / 6 รำยกำร 14,330 ร้ำนกฤษณำพำนิช / 5 รำยกำร 13,730 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00315 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 11 รำยกำร 26760 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 5 รำยกำร 9710ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00316 ลว 25 มี.ค. 62
บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกดั / 10 รำยกำร 28360

213 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 31,750.00 31,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั.แพรถนอมโลหะกจิ / 3 รำยกำร 26070 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั.แพรถนอมโลหะกจิ / 2 รำยกำร 2580 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00317 ลว 25 มี.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 20000 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 20000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00318 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 4 รำยกำร 13373 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 420 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00319 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 4 รำยกำร 10420 ร้ำนกฤษณำพำนิช / 2 รำยกำร 875 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00320 ลว 25 มี.ค. 62
ร้ำนกฤษณำพำนิช / 3 รำยกำร 9695



214 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 14,775.00 14,775.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั / 5 รำยกำร 13875 บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั / 3 รำยกำร 8500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00321 ลว 25 มี.ค. 62
บริษัท เคมีกจิเกษตร จ ำกดั / 5 รำยกำร 13900 บริษัท เคมีกจิเกษตร จ ำกดั / 2 รำยกำร 5250 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00322 ลว 25 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 5 รำยกำร 11755 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 1025 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00323 ลว 25 มี.ค. 62

215 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 65,640.00 65,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ /8 รำยกำร 65,640 บำท บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ /8 รำยกำร 65,640 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00325 ลว 26 ม.ีค. 62
บจก.เทพรัตน์ / 8 รำยกำร 69450 บำท
หจก.สมำร์ มำร์ท/8 รำยกำร 69360 บำท

216 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 119,970.00 119,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง /119,970 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง /119,970 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-0004 ลว 26 ม.ีค. 62
217 จ้ำงท ำโปสเตอร์ศูนยเ์รียนรู้ 10,465.00 10,465.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย 10,465-/บ.เอเบิลครีเอเตอร์ 12,198- บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย 10,465- ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00345 ลว 28 ม.ีค. 62
218 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรและกอ่สร้ำง 2 รำยกำร 8,800.00 8,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 1 รำยกำร/3,400 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 1 รำยกำร/3,400 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00238 ลว.22 มีค.62

หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์1 รำยกำร/5,400 บำท หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์1 รำยกำร/5,400 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00237 ลว.22 มีค.62
219 ซ้ือตู้เยน็ 2 เคร่ือง 11,980.00 11,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ ประเทศไทย จ ำกดั 11,980 บำท บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ ประเทศไทย จ ำกดั 11,980 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 5203-00326 ลว. 26 มีค.62
220 ซ้ือตู้แช่ 3 เคร่ือง 49,600.00 49,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สอำดกรุ๊ป จก. 49,600 บำท บ.สอำดกรุ๊ป จก. 49,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00063 ลว. 6 มีค.62
221 ซ้ือเคร่ืองชั่ง จ ำนวน 2 เคร่ือง 3,340.00 3,340.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอส ซำยน์ เซ็นเตอร์ จก. 3,340 บำท บ.เอส ซำยน์ เซ็นเตอร์ จก. 3,340 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00062 ลว. 6 มีค.62
222 ซ้ือเคร่ืองปั่น 2 ลิตร 1 เคร่ือง 5,490.00 5,490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สอำดกรุ๊ป จก. 5,490 บำท บ.สอำดกรุ๊ป จก. 5,490 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00236 ลว. 6 มีค.62
223 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 12 รำยกำร 19,838.00 19,838.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 7 รำยกำร/ 12,938 บำท ร้ำนเชียงฮง 7 รำยกำร/ 12,938 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00062 ลว. 6 มีค.62

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 5 รำยกำร/6,900 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 5 รำยกำร/6,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00064 ลว. 6 มีค.62
224 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 5 รำยกำร 28,650.00 28,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ที เอส ซี วอเตอร์ ซัพพลำย 28,650 หจก.ที เอส ซี วอเตอร์ ซัพพลำย 28,650 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00066 ลว.6 มีค.62
225 ซ้ือเคร่ืองสีกำแฟ TLP พร้อมมอเตอร์ 9 เคร่ือง 166,500.00 166,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮิลล์คอฟฟ ์จ ำกดั 166,500 บำท. บ.ฮิลล์คอฟฟ ์จ ำกดั 166,500 บำท. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00002 ลว. 6 มีค.62
226 เคร่ืองขัดเมือกกำแฟกะลำพร้อมมอเตอร์ 9 เคร่ือง 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮิลล์คอฟฟ ์จ ำกดั 180,000 บำท. บ.ฮิลล์คอฟฟ ์จ ำกดั 180,000 บำท. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00001 ลว. 6 มีค.62
227 ซ้ือรถเข็นเอนกประสงค์ 1 ตัว 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เอส ซำยน์ เซ็นเตอร์ จก. 3,000 บำท บ. เอส ซำยน์ เซ็นเตอร์ จก. 3,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00060 ลว. 6 มีค.62
228 ซ้ือตู้แช่เยน็ 2 ประตู 1 เคร่ือง 24,450.00 24,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สอำดกรุ๊ป จ ำกดั 24,450 บำท บ.สอำดกรุ๊ป จ ำกดั 24,450 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00061 ลว. 6 มีค.62
229 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  / 3,600 บำท หจก. คิงดอมทัวร์  / 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00360 ลว. 26 ม.ีค. 62
230 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  / 1,800 บำท หจก. คิงดอมทัวร์  / 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00361 ลว. 26 ม.ีค. 62
231 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00363 ลว. 26 ม.ีค. 62
232 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00365 ลว. 26 ม.ีค. 62
233 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00366 ลว. 26 ม.ีค. 62.
234 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00367 ลว. 26 ม.ีค. 62
235 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00364 ลว. 25 ม.ีค. 62
236 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600  บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ po6203-00362 ลว. 25 ม.ีค. 62
237 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00359 ลว. 25 ม.ีค. 62
238 จำ้งปรับปรุงห้องครัว ศูนยฯ์ แม่มะลอ 130,000.00 130,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดิพร สุริยะชัยพนัธ์ นำยดิพร สุริยะชัยพนัธ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00378 ลว. 29 ม.ีค.62
239 ซ้ือเมล็ดพันธุ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 63,300.00 63,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮอทิโกร จ ำกดั 40,800 บ./นำงภัทรภร สุขเจริญ 22,500 บ. บริษัท ฮอทิโกร จ ำกดั 40,800 บ./นำงภัทรภร สุขเจริญ 22,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00069 ลว. 6 ม.ีค.62

PO6203-00070 ลว. 6 ม.ีค.62
240 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 25 รำยกำร 15,591.00 15,591.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,729 บ./หจก.มำนะพำนิช 4,465 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,729 บ./หจก.มำนะพำนิช 4,465 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00071 ลว. 6 ม.ีค.62

ภัณฑ์ 1,017 บ./บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 7,380 บ. บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,017 บ./บ.ชิชำง PO6203-00072 ลว. 6 ม.ีค.62
คอมพวิเตอร์ 7,380 บ. PO6203-00073 ลว. 6 ม.ีค.62

PO6203-00076 ลว. 6 ม.ีค.62
241 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กย 6171 ชม. จ ำนวน 1 คัน 14,880.00 14,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อูท่ีเจ ออโต้ เซอร์วิส 14,880 บ. อูท่ีเจ ออโต้ เซอร์วิส 14,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00088 ลว. 7 ม.ีค.62
242 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กฉ 5080 ชม. จ ำนวน 1 คัน 5,729.85 5,729.85 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ 5,729.85 บ. บ.โตโยต้ำ 5,729.85 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00090 ลว. 7 ม.ีค.62
243 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กย 6170 ชม. จ ำนวน 1 คัน 14,880.00 14,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อูท่ีเจ ออโต้ เซอร์วิส 30,960 บ. อูท่ีเจ ออโต้ เซอร์วิส 30,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00091 ลว. 7 ม.ีค.62
244 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กจ 5822 ชม. จ ำนวน 1 คัน 19,010.00 19,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อูท่ีเจ ออโต้ เซอร์วิส 19,010 บ. อูท่ีเจ ออโต้ เซอร์วิส 19,010 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00092 ลว. 7 ม.ีค.62
245 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กบ 786 ชม. จ ำนวน 1 คัน 2,439.00 2,439.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ธำรำ 2,439 บ. บ.ธำรำ 2,439 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00094 ลว. 7 ม.ีค.62
246 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กษ 3560 ชม. จ ำนวน 1 คัน 14,953.00 14,953.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ธำรำ 14,953 บ. บ.ธำรำ 14,953 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00095 ลว. 7 ม.ีค.62
247 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ชฉ 7132 ชม. จ ำนวน 1 คัน 7,253.85 7,253.85 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ 7,253.85 บ. บ.โตโยต้ำ 7,253.85 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00097 ลว. 7 ม.ีค.62
248 ซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 12 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 10,000 บ. ร้ำนบุญชัย 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00101 ลว. 7 ม.ีค.62
249 ซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 7 รำยกำร 1,900.00 1,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 1,900 บ. ร้ำนบุญชัย 1,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00102 ลว. 7 ม.ีค.62
250 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 20 รำยกำร 28,581.00 28,581.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 7,201 บ./หจก.เอเซียปศุสัตว์ช้ำงเผือก 9,600 บ./ หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 7,201 บ./หจก.เอเซียปศุสัตว์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00139 ลว. 11 ม.ีค.62

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,300 บ./บ.ข่ำนต้ำ 2,480 บ. ช้ำงเผือก 9,600 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,300 บ./ PO6203-00140 ลว. 11 ม.ีค.62
บ.ข่ำนต้ำ 2,480 บ. PO6203-00141 ลว. 11 ม.ีค.62

PO6203-00142 ลว. 11 ม.ีค.62
251 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ชฉ 7133 ชม. จ ำนวน 1 คัน 21,028.71 21,028.71 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ 21,028.71 บ. บ.โตโยต้ำ 21,028.71 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00166 ลว. 15 ม.ีค.62
252 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 79,260.00 79,260.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มำนะพำนิช 1,400 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 58,400 บ./ หจก.มำนะพำนิช 1,400 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00239 ลว. 22 ม.ีค.62

หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 3,940 บ./บ.ยเูนี่ยน ซำยน์ 15,520 บ. 58,400 บ./หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 3,940 บ./ PO6203-00240 ลว. 22 ม.ีค.62
บ.ยเูนี่ยน ซำยน์ 15,520 บ. PO6203-00241 ลว. 22 ม.ีค.62

PO6203-00242 ลว. 22 ม.ีค.62



253 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 20 รำยกำร 81,269.00 81,269.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร 3,876 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 25,495 บ./ บ.เคมีกจิเกษตร 3,876 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00243 ลว. 22 ม.ีค.62
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 29,030 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 19,618 บ./ 25,495 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 29,030 บ./ PO6203-00254 ลว. 22 ม.ีค.62
บ.ข่ำนต้ำ 3,250 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 19,618 บ./บ.ข่ำนต้ำ 3,250 บ. PO6203-00255 ลว. 22 ม.ีค.62

PO6203-00256 ลว. 22 ม.ีค.62
PO6203-00257 ลว. 22 ม.ีค.62

254 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 7,083.00 7,083.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 3,780 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 449 บ./ บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 3,780 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 449 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00258 ลว. 22 ม.ีค.62
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,854 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,854 บ./ PO6203-00259 ลว. 22 ม.ีค.62

PO6203-00260 ลว. 22 ม.ีค.62
255 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 17 รำยกำร 5,957.00 5,957.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 2,712 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 520 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ ร้ำนเชียงฮง 2,712 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 520 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00261 ลว. 22 ม.ีค.62

2,725 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,725 บ. PO6203-00262 ลว. 22 ม.ีค.62
PO6203-00263 ลว. 22 ม.ีค.62

256 ซ้ือวัสดุบรรจภุณัฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 33,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 33,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00264 ลว. 22 ม.ีค.62
257 ซ้ือเมล็ดพันธุ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 1,445.00 1,445.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 1,445 บ. บ.ข่ำนต้ำ 1,445 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00265 ลว. 22 ม.ีค.62
258 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 21,765.00 21,765.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 7,990 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 7,990 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00355 ลว 28 มี.ค. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 4 รำยกำร 14,413 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 1 รำยกำร 1,795 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00356 ลว 28 มี.ค. 62
บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกดั / 2 รำยกำร 8,750 บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกดั / 1 รำยกำร 6,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00357 ลว 28 มี.ค. 62
บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั / 4 รำยกำร 20,790 บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั / 2 รำยกำร 5,080 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00358 ลว 28 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 2 รำยกำร 10300

259 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 29,553.00 29,553.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 3 รำยกำร 26590 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 20640 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00369 ลว 28 มี.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 1345 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 1345 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00370 ลว 28 มี.ค. 62
บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั / 3 รำยกำร 22568 บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั / 2 รำยกำร 7568 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00371 ลว 28 มี.ค. 62
บริษัท เคมีกจิเกษตร จ ำกดั / 2 รำยกำร 16580
บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกดั / 1 รำยกำร 1740

260 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 25,185.00 25,185.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 6 รำยกำร 27190 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 2 รำยกำร 4590 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00372 ลว 28 มี.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 2 รำยกำร 2995 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 2 รำยกำร 2995 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00373 ลว 28 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 8 รำยกำร 26450 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.เจริญกำรเกษตร / 4 รำยกำร 17600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00374 ลว 28 มี.ค. 62

261 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 30,470.00 30,470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่มำนะพำนิช / 11 รำยกำร 25820 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่มำนะพำนิช / 10 รำยกำร 24820 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00375 ลว 28 มี.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 4 รำยกำร 12050 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั / 4 รำยกำร 2070 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00376 ลว 28 มี.ค. 62
บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ ำกดั / 13 รำยกำร 37610 บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ ำกดั / 1 รำยกำร 3580 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00377 ลว 28 มี.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 9 รำยกำร 21520

262 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300  บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00381 ลว. 28 ม.ีค. 62
263 จำ้งเหมำบริกำรรถ 4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6203-00380 ลว. 28 ม.ีค. 62

264 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน นง 5291 ชม. จ ำนวน 1 คัน 9,740.21 9,740.21 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั/9,740.21 บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั/9,740.21 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00266 ลว 2 มี.ค.62 
265 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7131 ชม. จ ำนวน 1 คัน 47,811.88 47,811.88 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั/47,811.88 บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั/47,811.88 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO 6203-00341 ลว 28 มี.ค.62 
266 รำยงำนขอจ้ำงวิเครำะห์ชนิดแบคทีเรีย 45,475.00 45,475.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภำพแห่งชำติ / 45,475 ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภำพแห่งชำติ / 45,475 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1195 ลว. 5 ม.ีค. 62
267 รำยงำนขอจ้ำงเหมำปรับถมดินเพื่อกำรเกษตร 13,680.00 13,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยท้ำน สมบูรณ์ / 13,680 นำยท้ำน สมบูรณ์ / 13,680 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ .3415 ลว. 7 ม.ีค. 62
268 รำยงำนขอจ้ำงเหมำท ำรำงรินระหว่ำงโรงเรือนฯ 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบูรณ์ อตุภิระ / 12,000 นำยสมบูรณ์ อตุภิระ / 12,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1264 ลว. 8 ม.ีค. 62
269 รำยงำนจ้ำงเหมำวิเครำะห์เปอร์เซ็นต์เส้นใยเฮมพ์ 14,100.00 14,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงโยดี ปัญญำ / 14,100 นำงโยดี ปัญญำ / 14,100 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1167 ลว. 4 ม.ีค. 62
270 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทวีศักด์ิ บิโข่ / 7,200 นำยทวีศักด์ิ บิโข่ / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3823 ลว. 13 มี .ค. 62
271 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเกบ็ข้อมูลผลผลิตผักอนิทรีย์ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุภำพ รักษ์พนำขจี / 6,000 นำยอนุภำพ รักษ์พนำขจี / 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1165 ลว. 4 ม.ีค. 62
272 รำยงำนขอซ้ือวัสดุเพำะกล้ำ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวัตรสัน พรพนำธำร / 6,000 นำยวัตรสัน พรพนำธำร / 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ลว. 1166 ลว. 4 ม.ีค. 62
273 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมรถจักรยนต์ 2,005.00 2,005.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยไชยยำ ภูมิมำลำ / 2,005 นำยไชยยำ ภูมิมำลำ / 2,005 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3376 ลว. 6 ม.ีค. 62



1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยาแนวกระเบ้ือง) 2,000.00          2,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 2,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 2,000.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00003

2.ร้านภัทรวดี 2,200.00          ลว. 8 มี.ค. 62

3.ร้านน้ าทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง 2,280.00          

2 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค5216 5,550.00          5,550.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ิมพูนไดนาโม โดยนายวินัย สุรินทร์ 5,550.00          ร้านเพ่ิมพูนไดนาโม โดยนายวินัย สุรินทร์ 5,550.00           เสนอราคารายเดียว PO6203-00004

เชียงใหม่ ลว. 8 มี.ค. 62

3 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) 18,000.00        18,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซินเท็ค คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 18,000.00        บริษัท ซินเท็ค คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 18,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00005

2.บริษัท อาซ์คมี โซลูช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 18,190.00        ลว. 8 มี.ค. 62

3.บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 19,260.00        

4 จ้างท าแผ่นพับความรู้ จ านวน 5 รายการ 39,991.25        39,991.25        เฉพาะเจาะจง 1.เวียงบัวการพิมพ์โดยนางสาวนงนุช เนตรสว่าง 39,991.25        เวียงบัวการพิมพ์โดยนางสาวนงนุช เนตรสว่าง 39,991.25         เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00006

2.ร้านซี.เค.พร้ินต้ิง 41,185.00        ลว. 12 มี.ค. 62

3.บริษัท โชตนาพร้ินท์ จ ากัด 43,442.00        

5 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศบริเวณอาคารเรือนไม้ดอก 6,099.00          6,099.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิฑูรย์ แอร์ ไฟฟ้า 6,099.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิฑูรย์ แอร์ ไฟฟ้า 6,099.00           เสนอราคารายเดียว PO6203-00007

แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส ลว. 13 มี.ค. 62

6 ซ้ือหัวพันธ์ุปทุมมา จ านวน 24 รายการ 400,000.00      399,100.00      เฉพาะเจาะจง 1.นางกุญช์ชญา สวัสดี 399,100.00      นางกุญช์ชญา สวัสดี 399,100.00       เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00008

2.นายแสวง ค าจม 431,100.00      ลว. 14 มี.ค. 62

3.นางบัวจันทร์ สักฝ้ัน 432,000.00      

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

7 จัดจ้างตรวจสอบครุภัณฑ์ถังดับเพลิงและเติมผงเคมี 21,470.00        21,470.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่การดับเพลิง 21,470.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่การดับเพลิง 21,470.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00009

จ านวน 3 รายการ 2.ร้านไทยเจริญการค้า 22,220.00        ลว. 18 มี.ค. 62

3.บริษัท เชียงใหม่ พี.เบสท์กรุ๊ป จ ากัด 23,390.00        

8 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้เย็น 9,990.00          9,990.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 9,990.00          บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 9,990.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00010

2.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 11,790.00        ลว. 19 มี.ค. 62

3.บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 11,590.00        

9 จ้างลงโฆษณาสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์เทศกาลชม 20,000.00        20,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10,000.00        สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00011

ดอกไม้บาน งานวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 21 มี.ค. 62

2.บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 10,000.00        

สาขาล าพูน 1 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 10,000.00         PO6203-00012

สาขาล าพูน 1 ลว. 21 มี.ค. 62

10 จ้างตรวจเช็คและเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองยนต์ 2,203.67          2,203.67          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 2,203.67          บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 2,203.67           เสนอราคารายเดียว PO6203-00013

หมายเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ ลว. 21 มี.ค. 62

11 จ้างตรวจเช็คป๊ัมเติมอากาศ 400.00             400.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด 400.00             บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด 400.00              เสนอราคารายเดียว PO6203-00014

ลว. 21 มี.ค. 62

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 1,620.00          1,620.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเอส พี ปร้ิน 900.00             เอสพี ปร้ิน โดยนางสาวจันทิมา ปันทะ 900.00              พิจารณาแต่ละรายการ PO6203-00015

2.ร้านเจอาร์เทรดด้ิง 1,050.00          (จ านวน 2 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 27 มี.ค. 62

3.บริษัท รุ่งเรือง อินเตอร์ซิลเต็มร์ จ ากัด 1,000.00          

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 720.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 720.00              PO6203-00017

5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์ 780.00             (จ านวน 1 รายการ) ลว. 27 มี.ค. 62

6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์สเปเชียลโปรดักส์ 816.00             

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่งสถานท่ี 2,820.00          2,820.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 2,820.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 2,820.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00016

จ านวน 3 รายการ 2.ร้านอัมพิกา 3,210.00          ลว. 27 มี.ค. 62

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 3,050.00          

14 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ 13,963.50        13,963.50        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 13,963.50        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 13,963.50         เสนอราคารายเดียว PO6203-00018



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ลว. 27 มี.ค. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

15 ซ้ือกล้วยไม้ จ านวน 19 รายการ 300,000.00      300,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ(หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 300,000.00      สวนสมบัติ(หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 300,000.00       เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00019

2.ร้านแม่ปิงการ์เด้น 306,000.00      ลว. 28 มี.ค. 62

3.น้องมายด์พันธ์ุไม้ 325,630.00      

16 จ้างท าเส้ือพิมพ์ลายท่ีระลึกส าหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 41,000.00        41,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านวี สปอร์ต โคล์ท โดยนายกวีวิชย์ ไชยแก้ว 41,000.00        ร้านวี สปอร์ต โคล์ท โดยนายกวีวิชย์ ไชยแก้ว 41,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00020

จ านวน 200 ตัว 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีครีเอเตอร์ 43,000.00        ลว. 28 มี.ค. 62

3.ร้านออลไอเดีย โดยนายวิชชากร คุณะโป 60,000.00        

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปลูกพืชในระบบไฮโดรโปรนิกส์ 68,883.00        68,883.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษ ท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 40,558.00        บริษ ท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 40,558.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6203-00021

และระบบวัสดุปลูก จ านวน 13 รายการ 2.หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 24,325.00        (จ านวน 7 รายการ) ท่ีเสนอราคาต่ าสุด ลว. 29 มี.ค. 62

3.หจก.จรัญนิธิโรจน์ 65,723.00        

4.พิณทองการเกษตร 66,040.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 24,325.00         PO6203-00022

5.บริษัท ข่านต้า จ ากัด 8,200.00          (จ านวน 5 รายการ) ลว. 29 มี.ค. 62

บริษัท ข่านต้า จ ากัด 4,000.00           PO6203-00023

(จ านวน 1 รายการ) ลว. 29 มี.ค. 62

18 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์เทศกาลชมดอกไม้บาน 19,393.75        19,393.75        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางขนิษฐา ปะเป้ิน 19,393.75        ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางขนิษฐา ปะเป้ิน 19,393.75         เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00024

งานวัฒนาธรรมล้านนา จ านวน 2 รายการ 2.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 25,250.00        ลว. 29 มี.ค. 62

3.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 23,075.00        

19 จ้างเหมาบริการร้ือถอนและติดต้ังกรอบรูปและป้ายช่ือ 7,650.00          7,650.00          เฉพาะเจาะจง ร้านทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 7,650.00          ร้านทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 7,650.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00025

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ลว. 29 มี.ค. 62

20 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (เคร่ืองพิมพ์) 1,850.00          1,850.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 1,850.00          บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 1,850.00           เสนอราคารายเดียว PO6203-00026

ลว. 29 มี.ค. 62

21 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคารส านักงาน 1 4,440.50          4,440.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 4,440.50          บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 4,440.50           เสนอราคารายเดียว PO6203-00027

ลว. 29 มี.ค. 62

22 ซ้ือครุภัณฑ์ชุดเตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวียงพิงค์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 5,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวียงพิงค์ เซอร์วิส 5,000.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00028

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามลานนาโพรดักส์ 6,000.00          แอนด์ ซัพพลาย ลว. 29 มี.ค. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอิเล็กทริก 5,800.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

23 ซ้ือแอสฟัลท์เพ่ือซ่อมแซมผิวจราจรภายในอุทยานหลวง 475.00             475.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 475.00             บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 475.00              เสนอราคารายเดียว PO6203-00029

ราชพฤกษ์ ลว. 25 มี.ค. 62

24 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายร้านจ าหน่ายสินค้า 3,454.40          3,454.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 3,454.40          บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 3,454.40           เสนอราคารายเดียว PO6203-00001

จ านวน 26 รายการ ลว. 7 มี.ค. 62

25 จ้างผลิตกระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย จ านวน 1,000 ใบ 43,000.00        43,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอิมเมจ โดยนางอภันตรี จ าจด 43,000.00        ร้านอิมเมจ โดยนางอภันตรี จ าจด 93,000.00         เสนอราคารายเดียว PO6203-00002

ลว. 8 มี.ค. 62

26 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายร้านจ าหน่ายสินค้า 27,712.00        27,712.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด 27,712.00        บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด 27,712.00         เสนอราคารายเดียว PO6203-00003

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 20 รายการ ลว. 8 มี.ค. 62

27 จ้างผลิตการ์ดเชิญร่วมงานเล้ียงอาหารค่ า 2,140.00          2,140.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 2,140.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดัคครีเอช่ัน 2,140.00           เสนอราคารายเดียว PO6203-00004

จ านวน 3 รายการ ลว. 8 มี.ค. 62

28 ซ้ืออะไหล่จักรยาน 1,400.00          1,400.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยาน 1,400.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยาน 1,400.00           เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00005

2.ร้านนวลการค้า 1,440.00          ลว. 14 มี.ค. 62

3.นายบุญรัตน์ ทาประภากร 1,500.00          

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 16,968.00        16,968.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 16,968.00        บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 16,968.00         เสนอราคารายเดียว PO6203-00006

ลว. 14 มี.ค. 62

30 จ้างเหมาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและ 15,600.00        15,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 15,600.00        ร้านครัวเวียงพิงค์ 15,600.00         เสนอราคารายเดียว PO6203-00007

อุปกรณ์ ส าหรับการจัดงานเล้ียงภายในอุทยานหลวง โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ ลว. 14 มี.ค. 62

ราชพฤกษ์

31 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดนอกเวลาท าการ 3,750.00          3,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,750.00          บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,750.00           เสนอราคารายเดียว PO6203-00008

ลว. 14 มี.ค. 62

32 จ้างเหมาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและ 184,700.00      184,700.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤษภาส แย้มเกตุหอม 184,700.00      นายกฤษภาส แย้มเกตุหอม 184,700.00       เสนอราคารายเดียว PO6203-00009

อุปกรณ์ส าหรับจัดงานเล้ียงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ลว. 14 มี.ค. 62

(อาหารกลางวัน)



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

33 จ้างเหมาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและ 110,000.00      110,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤษภาส แย้มเกตุหอม 110,000.00      นายกฤษภาส แย้มเกตุหอม 110,000.00       เสนอราคารายเดียว PO6203-00010

อุปกรณ์ส าหรับจัดงานเล้ียงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ลว. 14 มี.ค. 62

(อาหารเย็น)

34 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับให้บริการเช่าสถานท่ี 25,600.00        25,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 25,600.00        บริษัท ราชาโยค จ ากัด 25,600.00         เสนอราคารายเดียว PO6203-00011

ลว. 19 มี.ค. 62

35 ซ้ือสินค้าประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 4,375.00          4,375.00          เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 4,375.00          นายบุญธรรม จันทร์สาม 4,375.00           เสนอราคารายเดียว PO6203-00012

ลว. 19 มี.ค. 62

36 ซ้ือพรรณไม้ตกแต่งสวนองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทย 45,000.00        45,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้นท์ โดยนางนิภา เรือนแก้ว 45,000.00        ร้านแม่ปิงการ์เด้นท์ โดยนางนิภา เรือนแก้ว 45,000.00         เสนอราคาต่ าสุด PO6203-00013

จ านวน 2 รายการ 2.ร้านนางล าดวน ราชวงศา โดยนางล าดวน ราชวงศา 52,000.00        ลว. 19 มี.ค. 62

3.สวนเอ้ือพรรณมูรพันธ์ุ โดยนางสาวอสราภรณ์ มานวล 59,000.00        

37 จ้างเหมาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับการจัดการ 114,000.00      114,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงตะวัน โฮเท็ล จ ากัด สาขาท่ี 1 114,000.00      บริษัท ดวงตะวัน โฮเท็ล จ ากัด สาขาท่ี 1 114,000.00       เสนอราคารายเดียว PO6203-00014

ประชุมสัมมนาและงานเล้ียงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ลว. 21 มี.ค. 62

พร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์

38 จ้างผลิตเอกสารข้อมูลสถานท่ีจัดประชุม อบรม สัมมนา 567.00             567.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภทระ พรี-เพรส 567.10             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภทระ พรี-เพรส 567.10              เสนอราคารายเดียว PO6203-00015

ลว. 21 มี.ค. 62

39 จ้างผลิตผ้าพันคอ 260,000.00      260,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอิมเมจ โดยนางอภันตรี จ าจด 260,000.00      ร้านอิมเมจ โดยนางอภันตรี จ าจด 260,000.00       เสนอราคารายเดียว PO6203-00016

ลว. 28 มี.ค. 62

40 จ้างโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการผลิตปัจจัย 3,000,000.00   2,971,000.00   e-bidding 1.บริษัท เทพบูรพาโยธาการ จ ากัด 2,360,000.00   บริษัท เทพบูรพาโยธาการ จ ากัด 2,360,000.00    ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้างก่อสร้าง

การผลิต 2.บริษัท สตรัคเจอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 2,525,200.00   และเสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 13/2562

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชวกร เอ็นจิเนียร่ิง 2,556,150.93   ลว. 4 มี.ค. 62

4.บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จ ากัด 2,669,000.00   

5.บริษัท เค สกาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด -

6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.กันตินันท์ -

7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กายเกษมกิจ -



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

8.บริษัท ซิมพลิฟาย พร็อพเพอต้ี จ ากัด -

9.บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ ากัด -

10.บริษัท คินลภัส จ ากัด -

41 จ้างปรับปรุงเรือนร่มไม้และสวนกล้วยไม้ 5,000,000.00   4,947,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 4,000,000.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 4,000,000.00    ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้างก่อสร้าง

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.กันตินันท์ 4,115,930.07   และเสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 14/2562

3.บริษัท เทพบูรพาโยธาการ จ ากัด 4,440,000.00   ลว. 4 มี.ค. 62

4.บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จ ากัด 4,480,000.00   

5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชากุลการช่าง 4,551,300.00   

6.บริษัท ซุปเปอร์คูลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 4,800,000.00   

42 ซ้ือไม้ดอกไม้ประดับชมสวนฤดูหนาว 3,675,200.00   3,675,200.00   เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 3,675,200.00   มูลนิธิโครงการหลวง 3,675,200.00    เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือชาย

เลขท่ี 2/2562

ลว. 28 มี.ค. 62

43 ซ้ือมูลวัว 39,750.00        39,750.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านต้องทองฟาร์ม 39,750.00        ร้านต้องทองฟาร์ม 39,750.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.101

2.เอ็ม เอ็ม เอ็ม ฟาร์ม 53,000.00        

3.ปรีชา ฟาร์ม 59,625.00        

44 จ้างท าผ้าบาติก จ านวน 4 รายการ 17,600.00        17,600.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายวรรณชัย พุ่มศรีชาย 17,600.00        นายวรรณชัย พุ่มศรีชาย 17,600.00         เสนอราคาต่ าสุด บย.107

2.นายวาสิน ปาณะศรี 18,600.00        

3.ว่าท่ี ร.ต.ศตายุ เพรชยอด 19,800.00        

45 ซ้ือแมลงมีชีวิต จ านวน 2 รายการ 8,400.00          8,400.00          เฉพาะเจาะจง 1.นายสมพงษ์ เอกรัตน์ 8,400.00          นายสมพงษ์ เอกรัตน์ 8,400.00           เสนอราคาต่ าสุด บย.114

2.นางสุชาดา อิทธิวัฒนานันท์ 10,480.00        

3.นายสุรชัย ช่อมะม่วงป่า 9,600.00          

46 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวง 99,904.00        99,904.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 99,904.00        บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 99,904.00         เสนอราคารายเดียว บย.18

รายพฤกษ์ จ านวน 60 รายการ สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

47 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ผงชงเคร่ืองด่ืมร้อน) 17,263.62        17,263.62        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส เจริญซัพพลาย 2015 17,263.62        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส เจริญซัพพลาย 2015 17,263.62         เสนอราคารายเดียว บย.19

จ านวน 4 รายการ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

48 ซ้ือไม้แขวนเส้ือ 5,850.00          5,850.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านหุ่นโชว์เชียงใหม่ โดยนางสาวอัมไพวรรณ เล็กงามเอก 5,850.00          ร้านหุ่นโชว์เชียงใหม่ 5,850.00           เสนอราคาต่ าสุด บย.19

2.บริษัท ทริปเป้ิลคิวแฟช่ัน จ ากัด 6,240.00          โดยนางสาวอัมไพวรรณ เล็กงามเอก

3.บริษัท โฮเรก้า จ ากัด 11,517.48        

49 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับการจัดประชุม 2,000.00          2,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวท่องนที   อุปละกูล 2,000.00          นางสาวท่องนที   อุปละกูล 2,000.00           เสนอราคารายเดียว บย.20

สัมมนาและงานเล้ียงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

50 จ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับจัดงานประชุม 42,500.00        42,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน Humming โดยนางสาวมาลินี   ศรีสัยแก้ว 42,500.00        ร้าน Humming โดยนางสาวมาลินี   ศรีสัยแก้ว 42,500.00         เสนอราคารายเดียว บย.21



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

สัมมนา จ านวน 1 งาน

51 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงและวงดนตรี จ านวน 1 งาน 35,000.00        35,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนรุตม์   ธนะทิพานนท์ 35,000.00        นายนรุตม์   ธนะทิพานนท์ 35,000.00         เสนอราคารายเดียว บย.21

52 จ้างเหมาติดต้ังฉากเวทีไวนิลขึงเฟรมและเวที 15,000.00        15,000.00        เฉพาะเจาะจง นางรัตติกาล   กาวิละมูล 15,000.00        นางรัตติกาล   กาวิละมูล 15,000.00         เสนอราคารายเดียว บย.21

จ านวน 1 งาน

53 จ้างผลิตแก้วพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาด 16 ออนซ์ 22,400.00        22,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านซีเอ็ม สกรีน โลโก้ โดยนายนพดล ซอยสกุล 22,400.00        ร้านซีเอ็ม สกรีน โลโก้ 22,400.00         เสนอราคารายเดียว บย.23

พร้อมสกรีนโลโก้ 1 สี จ านวน 7,000 ใบ โดยนายนพดล ซอยสกุล

54 ซ้ือกาแฟค่ัวเมล็ดขนาด 1,000 กรัม (ดอยช้าง) 1,950.00          1,950.00          เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ตาม่ี 1,950.00          นายสุชาติ ตาม่ี 1,950.00           เสนอราคารายเดียว บย.23

จ านวน 3 กิโลกรัม

55 ซ้ือกาแฟค่ัวเมล็ดขนาด 1,000 กรัม (บ่อเกลือ ห้วยโทน) 1,800.00          1,800.00          เฉพาะเจาะจง นายหน่ัน ใจปิง 1,800.00          นายหน่ัน ใจปิง 1,800.00           เสนอราคารายเดียว บย.23

จ านวน 3 กิโลกรัม

56 ซ้ือกาแฟค่ัวเมล็ดขนาด 1,000 กรัม (ดอยปางมะโอ) 3,300.00          3,300.00          เฉพาะเจาะจง นายศรัญ สีเขียว 3,300.00          นายศรัญ สีเขียว 3,300.00           เสนอราคารายเดียว บย.23

จ านวน 6 กิโลกรัม

57 ซ้ือกาแฟค่ัวเมล็ดขนาด 1,000 กรัม (ดอยแม่สลอง) 3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล 3,000.00          นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล 3,000.00           เสนอราคารายเดียว บย.23

จ านวน 6 กิโลกรัม

58 ซ้ือกาแฟค่ัวเมล็ดขนาด 1,000 กรัม (ดอยลาง) 2,220.00          2,220.00          เฉพาะเจาะจง นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ 2,220.00          นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ 2,220.00           เสนอราคารายเดียว บย.23

จ านวน 6 กิโลกรัม

59 ซ้ือกาแฟค่ัวเมล็ดขนาด 1,000 กรัม (โครงการหลวง) 3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 3,000.00          มูลนิธิโครงการหลวง 3,000.00           เสนอราคารายเดียว บย.23

จ านวน 12 ถุง

60 ซ้ือวัสดุประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น จ านวน 4 รายการ 7,285.84          7,285.84          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญ ซัพพลาย 2015 7,285.84          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญ ซัพพลาย 2015 7,285.84           เสนอราคารายเดียว บย.23

61 เช่าบริการพัดลมไอเย็น 4,280.00          4,280.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จ ากัด 4,280.00          บริษัท มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จ ากัด 4,280.00           เสนอราคารายเดียว บย.24
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