
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 4,800 บำท บ.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 4,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00022  ลว. 1 กย 63
2 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 4,800 บำท บ.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 4,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00021 ลว. 1 กย 63

3
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

27,720.00 27,720.00
เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 28,710 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 20,700 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6309-0003 ลว.1 กย.63

7,020 บ. 7,020 บ. APO6309-0004 ลว.1 กย.63
4 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 31 รำยกำร 44,358.12 44,358.12 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่แจนิโทเรียล ซัพพลำย 16,248.12 บ./ บ.เชียงใหม่แจนิโทเรียล ซัพพลำย 16,248.12 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0004 ลว.1 กย.63

ร้ำนกฤษณำพำนิช 13,710 บ./ บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป 
2,880 บ./

ร้ำนกฤษณำพำนิช 8,310 บ./ บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป 2,880
 บ./ APO6309-0007 ลว.2 กย.63

ร้ำนเชียงฮง 7,870 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 12,050 บ. ร้ำนเชียงฮง 4,870 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 12,050 บ. APO6309-0012 ลว.2 กย.63
APO6309-0014 ลว.2 กย.63
APO6309-0015 ลว.2 กย.63

5
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร

8,733.75 8,733.75
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,735 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,085 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00045 ลว.2 กย.63

8,763.75 บ. 4,648.75 บ. PO6309-00046 ลว.2 กย.63

6
จ้ำงเหมำวเิครำะห์คุณภำพดิน จ ำนวน 6 ตัวอยำ่ง

4,200.00 4,200.00
เฉพำะเจำะจง

ห้องปฎบิัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่
 4,200.00 บำท

ห้องปฎบิัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่
 4,200.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00023 ลว 1 ก.ย. 63

7 จัดซ้ือหัวพนัธุ ์Full mon 6,450.00 6,450.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัยำภรณ์ พลูทว/ี6450 น.ส.ธนัยำภรณ์ พลูทว/ี6450 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00024 ลว 1 ก.ย. 63
8 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 22,640.00 22,640.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สำยปำยค้ำวสัดุและปิโตรเลียม / 22,640 หจก.ส.สำยปำยค้ำวสัดุและปิโตรเลียม / 22,640 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00025 ลว 1 ก.ย. 63

9
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 32 รำยกำร

27,889.00 27,889.00
เฉพำะเจำะจง

บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 2,070.00/ร้ำนคลังพลำสติก 
3,000.00/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 19,320.00/หจก.ศิริ
วงศ์พำนิช 3,499.00

บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 2,070.00/ร้ำนคลังพลำสติก 
3,000.00/หจก.เชยีงใหม่มำนะพำนิช 19,320.00/หจก.ศิริ
วงศ์พำนิช 3,499.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00012 PO6309-00015 
PO6309-00016  PO6309-00019 
ลว 1 ก.ย. 63

10
จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร

14,900.00 14,900.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 13,250.00/
ร้ำนคลังพลำสติก 1,650.00

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 13,250.00/
ร้ำนคลังพลำสติก 1,650.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-0003 6309-00004 ลว 1 
ก.ย. 63

11
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร

42,690.00 42,690.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,680/บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 
34,060.00/หจก.นอร์ทเทอร์น์เคมีเคิล กลำสแวร์ 950.00

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,680/บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 
34,060.00/หจก.นอร์ทเทอร์น์เคมีเคิล กลำสแวร์ 950.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00005 PO6309-00006 
PO 6309-00007 ลว 1 ก.ย. 63

12 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,940.00 19,940.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 19,940 มูลนิธโิครงกำรหลวง 19,940 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-0008 ลว 1 ก.ย. 63
13 จ้ำงเหมำปรับปรุงหลังคำหน้ำอำคำร 5 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพสักร ยสอนิทร์ 10,000.00 นำยพสักร ยสอนิทร์ 10,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6308-00266 ลว 26 ส.ค. 63
14 จัดซ้ืดวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,225.00 9,225.00 เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จก. 2,575 บ./ บ.เคมีกจิเกษตร จก. 2,575 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00060 ลว 9 ก.ย.63

เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 6,650 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 6,650 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00061 ลว. 9 ก.ย.63
15 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 9,250.00 9,250.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 9,250 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 9,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00062 ลว. 9 ก.ย.63

16
จัดจ้ำงวเิครำะห์ดิน จ ำนวน 7 ตัวอยำ่ง

15,190.00 15,190.00
เฉพำะเจำะจง ห้องปฎบิัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ ห้องปฎบิัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00067 ลว. 9 ก.ย.63

15,190 บ. 15,190 บ.
17 จัดจ้ำงเหมำถำ่ยเอกสำรและค่ำเขำ้เล่ม 5,098.80 5,098.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ 5,098.80 บ. ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ 5,098.80 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00065 ลว. 9 ก.ย.63
18 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กษ 3560 ชม. 44,548.38 44,548.38 เฉพำะเจำะจง บริษทั 88 ดำวรุ่ง จ ำกดั  44,548.38 บ. บริษทั 88 ดำวรุ่ง จ ำกดั  44,548.38 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00071  ลว. 10 ก.ย. 63
19 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กษ 3561 ชม. 22,454.49 22,454.49 เฉพำะเจำะจง บริษทั ธำรำ จ ำกดั  22,454.49 บ. บริษทั ธำรำ จ ำกดั  22,454.49 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00070  ลว. 10 ก.ย. 63
20 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00072 ลว. 2 ก.ย. 63
21 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 12,600.00 12,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  12,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  12,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00073 ลว. 2 ก.ย. 63
22 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน 2,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน 2,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00074 ลว. 2 ก.ย. 63
23 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00075 ลว. 1 ก.ย. 63
24 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,560.00 3,560.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,560 บ./บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,560 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00043 ลว. 2 ก.ย. 63

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563

สถำบันวจิัยและพฒันำพื้นท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563



4,200 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,089 บ.

25
จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร

24,680.00 24,680.00
เฉพำะเจำะจง

บจก.ฮกวสัดุ 24,680 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 30,800
 บ. บจก.ฮกวสัดุ 24,680 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00044 ลว. 2 ก.ย. 63

26
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร

8,733.75 8,733.75
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,735 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,085 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00045 ลว. 2 ก.ย. 63

8,763.75 บ. 4,648.75 บ. PO6309-00046 ลว. 2 ก.ย. 63

27
จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร

13,662.00 13,662.00
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเชียงฮง 11,437 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 20,250
 บ.

ร้ำนเชียงฮง 11,437 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 2,225 
บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00047 ลว. 2 ก.ย. 63
PO6309-00048 ลว. 2 ก.ย. 63

28
จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 20 รำยกำร

46,205.00 46,205.00
เฉพำะเจำะจง

บจก.ฮกวสัดุ 16,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,375 
บ./

บจก.ฮกวสัดุ 16,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,375 
บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00049 ลว. 2 ก.ย. 63

หจก.สำมัคคีวสัดุภณัฑ์ 5,530 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล หจก.สำมัคคีวสัดุภณัฑ์ 5,530 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล PO6309-00050 ลว. 2 ก.ย. 63
6,300 บ. 6,300 บ. PO6309-00051 ลว. 2 ก.ย. 63

PO6309-00052 ลว. 2 ก.ย. 63

29
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 23 รำยกำร

72,930.00 72,930.00
เฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 8,150 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 49,350 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 
18,080 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00054 ลว. 3 ก.ย. 63

69,350 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 48,273 บ./หจก.ธ.ปรำณี หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,500 บ. PO6309-00055 ลว. 3 ก.ย. 63
กำรเกษตร 11,300 บ. PO6309-00056 ลว. 3 ก.ย. 63

30 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 3 รำยกำร 9,010.00 9,010.00 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 9,010 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 9,010 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00059 ลว. 9 ก.ย. 63

31
จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 12 รำยกำร

4,260.00 4,260.00
เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 4,439 บ./ร้ำนเชียงฮง 761 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 3,699 บ./ร้ำนเชียงฮง 561 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00068 ลว. 9 ก.ย. 63
PO6309-00069 ลว. 9 ก.ย. 63

32 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,260.00 4,260.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,755 บ. / บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,755 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00094 ลว. 11 ก.ย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,505 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,505 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00095 ลว. 11 ก.ย.63

33 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตรและวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 19,500 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 19,500 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00096 ลว. 11 ก.ย.63
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,500 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,500 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00097 ลว. 11 ก.ย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00098 ลว. 11 ก.ย.63

34 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 51,730.00 51,730.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จก. 45,155 บ. / บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จก. 45,155 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00099 ลว. 11 ก.ย.63
หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1,900 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1,900 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00102 ลว. 11 ก.ย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,075 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,075 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00100 ลว. 11 ก.ย.63
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 600 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00101 ลว. 11 ก.ย.63

35 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 14,648.00 14,648.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีพำนิชย ์14,648 บ. ร้ำนธรีพำนิชย ์14,648 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00093 ลว. 11 ก.ย.63

36
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

25,000.00 25,000.00
เฉพำะเจำะจง

วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเพำะเห็ดท้องถิน่และเห็ดเศรษฐกจิบนพื้นท่ี
สูง 25,000 บ.

วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเพำะเห็ดท้องถิน่และเห็ดเศรษฐกจิบนพื้นที่
สูง 25,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00030 ลว. 2 กย.63

37
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร

32,640.00 32,640.00
เฉพำะเจำะจง

บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์จก. 31,895 บ, หจก.เชียงใหม่มำนะ
พำนิช 745 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์จก. 31,895 บ

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6369-00031 ลว. 2 กย.63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 745 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00032 ลว. 2 กย.63
38 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 8,390.00 8,390.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ จก. 8,390 บ. บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ จก. 8,390 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00033 ลว. 2 กย.63
39 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 4,950.00 4,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ  ชัยเรืองวทิย ์4,950 บ. ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ  ชัยเรืองวทิย ์4,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00034 ลว. 2 กย.63

40
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 36 รำยกำร

28,776.00 28,776.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 20,923 บ., หจก.ศิริวงศ์พำนิช 
4,853 บ., หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 3,000 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 20,923 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00035 ลว. 2 กย.63

หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,853 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00036 ลว. 2 กย.63
หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 3,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00037 ลว. 2 กย.63

41
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร

6,409.00 6,409.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,004 บ., หจก.ศิริวงศ์พำนิช 
1,405 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,004 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00038 ลว. 2 กย.63

หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,405 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00039 ลว. 2 กย.63
42 จ้ำงวเิครำะห์คุณค่ำทำงโภชนำกำร จ ำนวน 4 ตัวอยำ่ง 57,780.00 57,780.00 เฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏบิัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 57,780 บ. บ.ห้องปฏบิัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 57,780 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00040 ลว. 2 กย.63
43 จ้ำงยอ้มเส้นด้ำย จ ำนวน 128.59 ปอนด์ 7,393.93 7,393.93 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยทูเวยแ์ฟบริค จก. 7,393.93 บ. บ.ไทยทูเวยแ์ฟบริค จก. 7,393.93 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00041 ลว. 2 กย.63
44 จ้ำงผลิตส่ือกำรเรียนรู้วสิำหกจิชุมชนกำแฟดอยลำง จ ำนวน 4 รำยกำร 6,600.00 6,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน อนิดีไซน์ โดย นำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 6,600 บ. ร้ำน อนิดีไซน์ โดย นำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 6,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00042 ลว. 2 กย.63



45 จัดซ้ือวสัดุ จ ำนวน 1 รำยกำร 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 600 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0006 ลว. 2 กย.63

46
จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร

6,920.00 6,920.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,670 บ., บ.ฮก
วสัดุ เชียงใหม่ จก. 3,250 บ., ร้ำนคลังพลำสติก โดยนำย
อภวิฒัน์  หล่อวไิลกลุ 1,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,670 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6309-00008 ลว. 2 กย.63

บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ จก. 3,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0009 ลว. 2 กย.63

ร้ำนคลังพลำสติก โดยนำยอภวิฒัน์  หล่อวไิลกลุ 1,000 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

APO6309-0010 ลว. 2 กย.63
47 จ้ำงส ำรวจขอ้มูลพื้นฐำน ขอ้มูลรำยแปลงเกษตรกรและจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ จ ำนวน 250 แปลง69,550.00 69,550.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์69,550 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์69,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0011 ลว. 2 กย.63
48 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำเล่ียม 35,000 บำท ร้ำนป้ำเล่ียม 35,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00083 ลว. 11 กย.63
49 จ้ำงท ำป้ำย 1 รำยกำร 13,200.00 13,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 13,200 บำท ร้ำนอนิดีไซน์ 13,200 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00092 ลว. 11 กย.62
50 จ้ำงท ำป้ำย 4 รำยกำร 5,200.00 5,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 5,200 บำท ร้ำนอนิดีไซน์ 5,200 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00091 ลว. 11 กย.63

51
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร

64,500.00 64,500.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,600 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมี
เกษตร 50,900 บำท

หจก.จ.เจริยกำรเกษตร 13,600 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมี
เกษตร 50,900 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00085 ลว. 11 กย.63

เฉพำะเจำะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00086 ลว. 11 กย.63

52
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

84,300.00 84,300.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 48,000 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมี
เกษตร 36,3600 บำท

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 48,000 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมี
เกษตร 36,3600 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00087 ลว. 11 กย.63

เฉพำะเจำะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00088 ลว. 11 กย.63
53 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 9,490.00 9,490.00 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 9,490 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 9,490 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00089 ลว. 11 กย.63
54 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 25,100.00 25,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 25,100 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 25,100 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00084 ลว. 11 กย.63
55 จ้ำงท ำหนังสือรำยงำนกำรประชุมวชิำกำรนำนำชำติกำรพฒันำ 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพมิพ ์90,000 บำท หจก.วนิดำกำรพมิพ ์90,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00127 ลว. 11 กย.63

พื้นท่ีสูง จ ำนวน 1 รำยกำร เฉพำะเจำะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
56 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 40,375.00 40,375.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 40,375.00 บจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 40,375.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00077 ลว 10 ก.ย. 63
57 จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 4 เส้น 17,000.00 170,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำง 17,000.00 หจก.สำยเหนือกำรยำง 17,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00076 ลว 10 ก.ย. 63
58 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จนต 970 ชม. 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรียทุธ  โนจร  2,500 บ. นำยพรียทุธ  โนจร  2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO63089-00082 ลว. 11 ก.ย. 63
59 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์เกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,880.00 4,880.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่สินเสรี  4,880 บ. หจก. เชียงใหม่สินเสรี  4,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00080 ลว. 11 ก.ย. 63
60 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,300.00 1,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  1,300 บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  1,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00135 ลว. 3 ก.ย. 63
61 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  2,600 บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  2,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00136 ลว. 3 ก.ย. 63
62 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,300.00 1,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  1,300 บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  1,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00140  ลว. 3 ก.ย. 63
63 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  2,600 บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  2,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00141 ลว. 2 ก.ย. 63
64 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,300.00 1,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  1,300 บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  1,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00142 ลว. 2 ก.ย. 63
65 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  2,600 บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  2,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00143 ลว. 2 ก.ย. 63
66 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  2,600 บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  2,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00145 ลว. 2 ก.ย. 63
67 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,900.00 3,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน 3,900 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน 3,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00148 ลว. 2 ก.ย. 63
68 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 17,140.00 17,140.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จก. 5,400 บ. / บ.ขำ่นต้ำ จก. 3,620 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 5,400 บ. / บ.ขำ่นต้ำ จก. 3,620 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00153 ลว. 14 ก.ย.63

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 1,320 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 1,320 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00154 ลว. 14 ก.ย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,800 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00155 ลว. 14 ก.ย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00156 ลว. 14 ก.ย.63
69 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,800.00 20,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,000 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,000 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00157 ลว. 14 ก.ย.63

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 8,800 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 8,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00158 ลว. 14 ก.ย.63
70 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 19,647.00 19,647.00 เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 10,749 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 10,749 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00159 ลว. 14 ก.ย.63

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 538 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 538 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00160 ลว. 14 ก.ย.63
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,170 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,170 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00161 ลว. 14 ก.ย.63
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 3,000 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 3,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00162 ลว. 14 ก.ย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,190 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,190 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00163 ลว. 14 ก.ย.63

71 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 23,941.00 23,941.00 เฉพำะเจำะจง บ.ขำ่นต้ำ จก. 1,560 บ. / บ.ขำ่นต้ำ จก. 1,560 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00164 ลว. 14 ก.ย.63
บ.ฮอทิโกร จก. 2,121 บ. / บ.ฮอทิโกร จก. 2,121 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00165 ลว. 14 ก.ย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,260 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,260 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00166 ลว. 14 ก.ย.63

72 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 18 รำยกำร 34,924.00 34,924.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,037 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,037 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00167 ลว. 14 ก.ย.63
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,577 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,577 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00168 ลว. 14 ก.ย.63
นำยพงศกร พงัยะ 2,500 บ. / นำยพงศกร พงัยะ 2,500 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00169 ลว. 14 ก.ย.63



บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 4,700 บ. / บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 4,700 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00170 ลว. 14 ก.ย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,110 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,110 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00171 ลว. 14 ก.ย.63

73 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังดิจิตอล 1 แหน่ง จ ำนวน 1 เคร่ือง 2,750.00 2,750.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,750 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00172 ลว. 14 ก.ย.63
74 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังดิจิตอล 2 ต ำแหน่ง จ ำนวน 4 เคร่ือง 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 14,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 14,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00173 ลว. 14 ก.ย.63
75 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังดิจิตอล 2 ต ำแหน่ง จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,600 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00174 ลว. 14 ก.ย.63
76 จัดเช่ำโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams 42,500.00 42,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 42,500 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 42,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00175 ลว. 14 ก.ย.63
77 จ้ำงพมิพโ์ปสเตอร์ องค์ควำมรู้ 58,500.00 58,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 58,500 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ 58,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0019 ลว. 14 ก.ย.63
78 จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียนฐำนขอ้มูลกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินรำยแปลง 43,000.00 43,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์43,000 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย ์43,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00125 ลว. 11 ก.ย.63

จ ำนวน 1 รำยกำร
79 จ้ำงวเิครำะห์หำสำรพษิ เช้ือโรคร้ำยแรง และโลหะหนักท่ีตกค้ำง 54,944.50 54,944.50 เฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏบิัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 54,944.50 บ. บ.ห้องปฏบิัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 54,944.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00126 ลว. 11 ก.ย.63

ในผลผลิตพชืผัก จ ำนวน 12 รำยกำร
80 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 36,298.00 36,298.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 36,498 บ./ บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 31,898 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00128 ลว. 14 ก.ย.63

บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 39,400 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูชัน่ 4,400 บ. PO6309-00129 ลว. 14 ก.ย.63
81 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน นง. 5291 ชม. 7,842.78 7,842.78 เฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  7,842.78 บ. บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  7,842.78 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00210 ลว. 15 ก.ย. 63
82 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ เคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง 1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่ ดีดี.แอร์ เซอร์วสิ  1,400 บ. หจก. เชียงใหม่ ดีดี.แอร์ เซอร์วสิ  1,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00209 ลว. 15 ก.ย. 63
83 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,200.00 5,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  5,200. บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  5,200. บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00216 ลว.  7 ก.ย. 63
84 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,200.00 5,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  5,200. บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  5,200. บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00217 ลว. 7 ก.ย. 63
85 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,900.00 3,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  3,900. บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  3,900. บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00218 ลว. 9 ก.ย. 63
86 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู 2,600 บ. นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู 2,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00219 ลว. 9 ก.ย. 63
87 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,900.00 3,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู 3,900 บ. นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู 3,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0020 ลว. 9 ก.ย. 63
88 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0021 ลว. 10 ก.ย. 63
89 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงกอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงกอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0022 ลว. 9 ก.ย. 63
90 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  6,500 บ. นำยเอกลักษณ์  พงิสุวรรณ  6,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0023 ลว. 7 ก.ย. 63

91
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร

6,290.00 6,290.00
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,120 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,840 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00211 ลว.15 กย.63

6,935 บ. 2,450 บ. PO6309-00212 ลว.15 กย.63

92
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร

1,130.00 1,130.00
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 570 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 1,130 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00213 ลว.15 กย.63

1,130 บ.

93
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร

32,166.00 32,166.00
เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 30,866 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 29,116 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00214 ลว.15 กย.63

3,050 บ. 3,050 บ. PO6309-00215 ลว.15 กย.63

94
จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 9 รำยกำร

21,430.00 21,430.00
เฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 1,194 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 1,194 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00220 ลว.15 กย.63

10,625 บ./บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 5,121 บ./หจก.เชียงใหม่ 10,625 บ./บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 5,121 บ./หจก.เชียงใหม่ PO6309-00221 ลว.15 กย.63
มำนะพำนิช 3,240 บ./ ร้ำนบุญชัย 1,250 บ. มำนะพำนิช 3,240 บ./ ร้ำนบุญชัย 1,250 บ. PO6309-00222 ลว.15 กย.63

PO6309-00223 ลว.15 กย.63
PO6309-00224 ลว.15 กย.63

95 จัดซ้ือวสัดุบรรจุภณัฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 19,150.00 19,150.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฮิลล์คอฟฟ ์จ ำกดั 19,150 บ. บ.ฮิลล์คอฟฟ ์จ ำกดั 19,150 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00029 ลว.2 ก.ย.63
96 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 16,450.00 16,450.00 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ ำกดั 16,450 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ ำกดั 16,450 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00111 ลว.11 ก.ย.63
97 จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 99,750.00 99,750.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภณัฑ์ 99,750 บ. หจก.วณิชชำภณัฑ์ 99,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00108 ลว.11 ก.ย.63
98 จัดซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,311.45 1,311.45 เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,311.45 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,311.45 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00120 ลว.11 ก.ย.63
99 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 3,705.00 3,705.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,705 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,705 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0016 ลว.11 ก.ย.63

100 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,550.00 11,550.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,550 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00113 ลว.11 ก.ย.63
101 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,200.00 6,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,200 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00113 ลว.11 ก.ย.63
102 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,775.00 8,775.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 8,775 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 8,775 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00118 ลว.11 ก.ย.63
103 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 17,000.00 17,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 17,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 17,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00119 ลว.11 ก.ย.63
104 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,860.00 10,860.00 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 10,860 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 10,860 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00122 ลว.11 ก.ย.63
105 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,860.00 4,860.00 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 4,860 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 4,860 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00123 ลว.11 ก.ย.63



106 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 14 รำยกำร 96,659.00 96,659.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกดั 96,659 บ. บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกดั 96,659 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00124 ลว.11 ก.ย.63
107 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,120.00 5,120.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยเูนีย่นซำยน์ จ ำกดั 5,120 บ. บ.ยเูนีย่นซำยน์ จ ำกดั 5,120 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00199 ลว.15 ก.ย.63
108 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 32,250.00 32,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยเูนีย่นซำยน์ จ ำกดั 32,250 บ. บ.ยเูนีย่นซำยน์ จ ำกดั 32,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00203 ลว.15 ก.ย.63
109 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 5,520.00 5,520.00 เฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป จ ำกดั 5,520 บ. บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป จ ำกดั 5,520 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00201 ลว.15 ก.ย.63
110 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 5,070.00 5,070.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยเูนีย่นซำยน์ จ ำกดั 5,070 บ. บ.ยเูนีย่นซำยน์ จ ำกดั 5,070 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00207 ลว.15 ก.ย.63
111 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00206 ลว.15 ก.ย.63
112 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 12,500.00 12,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 12,500 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 12,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00205 ลว.15 ก.ย.63
113 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 12,000 บ. หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 12,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00195 ลว.15 ก.ย.63
114 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 4,100.00 4,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 4,100 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 4,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00197 ลว.15 ก.ย.63
115 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 4,275.00 4,275.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,275 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,275 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00196 ลว.15 ก.ย.63
116 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00235 ลว. 9 ก.ย. 63
117 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,200.00 5,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน  5,200 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน  5,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00236 ลว. 8 ก.ย. 63
118 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน  2,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน  2,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO9603-00237 ลว. 8 ก.ย. 63
119 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,200.00 5,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน  5,200 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน  5,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00238 ลว. 8 ก.ย. 63
120 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน  2,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภพูำน  2,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00239 ลว. 10 ก.ย. 63
121 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 30,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 30,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00130 ลว. 14 กย.63
122 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 18,010.00 18,010.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สบเมยกอ่สร้ำง 18,010 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สบเมยกอ่สร้ำง 18,010 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00131 ลว. 14 กย.63
123 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 175,000.00 175,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 175,000 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 175,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00132 ลว. 14 กย.63
124 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 10,315.00 10,315.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฮิลล์คอฟฟ ์จก. 10,315 บ. บ.ฮิลล์คอฟฟ ์จก. 10,315 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00182 ลว. 14 กย.63

125
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร

38,531.00 38,531.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,195 บ., หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 
11,130 บ., บ. แกลสซ่ีแลนด์ ก. 18,206 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,195 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00183 ลว. 14 กย.63

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,130 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00185 ลว. 14 กย.63
 บ. แกลสซ่ีแลนด์ จก. 18,206 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00186 ลว. 14 กย.63

126 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมแพค 5,000 บ. ร้ำนสยำมแพค 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00184 ลว. 14 กย.63
127 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,995.00 19,995.00 เฉพำะเจำะจง นำยกติติศักด์ิ  จินดำวงค์ 19,995 บ. นำยกติติศักด์ิ  จินดำวงค์ 19,995 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00187 ลว. 14 กย.63
128 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 12,950.00 12,950.00 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 12,950 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 12,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00189 ลว. 14 กย.63

129
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร

39,340.00 39,340.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,160 บ, บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก 
13,585 บ, บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 2,400 บ, หจก.จ.
เจริญกำรเกษตร 20,195 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,160 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00190 ลว. 14 กย.63

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก 13,585 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00191 ลว. 14 กย.63
บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 2,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00192 ลว.14 กย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,195 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00193 ลว. 14 กย.63

130 จ้ำงออกแบบและจัดท ำสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,958.10 1,958.10 เฉพำะเจำะจง บ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จก. 1,958.10 บ. บ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จก. 1,958.10 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-001954 ลว. 15 กย.63

131
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร

11,650.00 11,650.00
เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิ-โกร จก. 8,100 บ, หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,550 บ. บ.ฮอทิ-โกร จก. 8,100 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00225 ลว. 17 กย.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00226 ลว. 17 กย.63
132 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะ จ ำนวน 4 รำยกำร 9,975.00 9,975.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชุนศิลป์ 9,150 บ, หจก.เชียงใหม่สินเสรี 825 บ. หจก.ชุนศิลป์ 9,150 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00227 ลว.17 กย.63

หจก.เชียงใหม่สินเสรี 825 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00229 ลว. 17 กย.63
133 จ้ำงตรวจวเิครำะห์ปริมำณ THC จ ำนวน 1 รำยกำร 128,000.00 128,000.00 เฉพำะเจำะจง ศูนยว์ทิยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ 128,000 บ. ศูนยว์ทิยำศำสตร์กำรแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม่ 128,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00230 ลว. 17 กย.63
134 จ้ำงเหมำวจิัยและพฒันำเคร่ืองเตรียมเส้นใยเฮมพ ์จ ำนวน 1 งำน 120,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศักดำ  ปรีชำวฒันกลุ 120,000 บ. นำยศักดำ  ปรีชำวฒันกลุ 120,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00231 ลว. 17 กย.63
135 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00240  ลว. 1 ก.ย. 63
136 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  7,000 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00241 ลว. 1 ก.ย. 63

137
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร

22,129.00 22,129.00
เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,990 บ. / บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,990 บ. / บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00064 ลว.9 ก.ย.63

20,130 บ. 20,130 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00063 ลว. 9 ก.ย.63
138 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 19,165.00 19,165.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,880 บ./บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,880 บ./บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00106 ลว. 11 ก.ย.63

2,500 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,630 บ./หจก. 2,500 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,630 บ./หจก. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00107 ลว. 11 ก.ย.63
ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,155 บ. ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,155 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00109 ลว. 11 ก.ย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00110 ลว. 11 ก.ย.63
139 จัดซ้ือกระดำษเอ4  80 แกรม จ ำนวน 30 รีม 3,060.00 3,060.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,060 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,060 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00104 ลว. 11 ก.ย.63



140 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 31,008.00 31,008.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 31,008 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 31,008 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00112 ลว. 11 ก.ย.63
141 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,160.00 11,160.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,160 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,160 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00114 ลว. 11 ก.ย.63
142 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,495.00 1,495.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำเคมีเกษตร 1,495 บ. บจก.ล้ิมศักดำเคมีเกษตร 1,495 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00116 ลว. 11 ก.ย.63
143 จัดซ้ือชีวภณัฑ์โครงกำรหลวง จ ำนวน 5 รำยกำร 16,600.00 16,600.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 16,600 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 16,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00105 ลว. 11 ก.ย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0017 ลว. 11 ก.ย.63
144 จัดท ำป้ำย จ ำนวน 3 รำยกำร 15,500.00 15,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 15,500 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 15,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00121 ลว. 11 ก.ย.63
145 จ้ำงเหมำเตรียมแปลง ปรับพื้นท่ีฯแม่มะลอ จ ำนวน 1 งำน 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยะเด สิทธิค์งชัย 15,000 บ. นำยยะเด สิทธิค์งชัย 15,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00117 ลว. 11 ก.ย.63
146 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 76,550.00 76,550.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,290 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,290 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00147 ลว. 14 ก.ย.63

41,710 บ. /บจก. แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 16,060 บ./ 41,710 บ. /บจก. แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 16,060 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00149 ลว. 14 ก.ย.63
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,240 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,240 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00150 ลว. 14 ก.ย.63
เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,250 บ. เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00152 ลว. 14 ก.ย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00151 ลว. 14 ก.ย.63

147
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษ๖ร จ ำนวน 4 รำยกำร

13,540.00 13,540.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,040 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 8,500
 บ.

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,040 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 8,500
 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00138 ลว. 14 ก.ย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00139 ลว. 14 ก.ย.63
148 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 24,970.00 24,970.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 20,750 บ./ร้ำนเชียงฮง 4,220 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 20,750 บ./ร้ำนเชียงฮง 4,220 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00146 ลว. 14 ก.ย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00144 ลว. 14 ก.ย.63
150 จ้ำงจัดท ำป้ำย จ ำนวน 4 รำยกำร 19,944.80 19,944.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 19,944.80 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 19,944.80 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00176 ลว. 14 ก.ย.63
151 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 64,495.00 64,495.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,350 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,350 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00010 ลว. 1 ก.ย.63

22,700 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,225 บ./ 22,700 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,225 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00013 ลว. 1 ก.ย.63
มูลนิธโิครงกำรหลวง 7,600 บ./ หจก.ธ.ปรำนีกำรเกษตร มูลนิธโิครงกำรหลวง 7,600 บ./ หจก.ธ.ปรำนีกำรเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00014 ลว. 1 ก.ย.63
16,620 บ. 16,620 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00017 ลว. 1 ก.ย.63

PO6309-00019 ลว. 1 ก.ย.63
152 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,400.00 14,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 14,400 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 14,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00242 ลว. 18 ก.ย.63
153 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังดิจิตอล ชังได้สูงสุด 30 กก. จ ำนวน 2 เคร่ือง 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00243 ลว. 18 ก.ย.63
154 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังดิจิตอล ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง จ ำนวน 2 เคร่ือง 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 10,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00244 ลว. 18 ก.ย.63
155 จัดซ้ือวสัดุปะปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวสัดุเชียงใหม่ / 2,500.00 บจก.ฮกวสัดุเชียงใหม่ / 2,500.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00179 ลว 14 ก.ย. 63

156
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

33,975.00 33,975.00
เฉพำะเจำะจง บจก.ขำ่นต้ำ 3,300/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 30,672.00 บจก.ขำ่นต้ำ 3,300/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 30,672.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00180 PO6309-00181 ลว
 14 ก.ย. 63

157 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 23,720.00 23,720.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำเคมีเกษตร 23,720.00 บจก.ล้ิมศักดำเคมีเกษตร 23,720.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00178 ลว 14 ก.ย. 63
158 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 16 รำยกำร 15,491.00 15,491.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวสัดุเชียงใหม่/15,491.00 บจก.ฮกวสัดุเชียงใหม่/15,491.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00188 ลว 14 ก.ย. 63
159 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสำร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,200.00 9,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 9,200 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 9,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00232 ลว 17 ก.ย. 63

160
จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร

6,960.00 6,960.00
เฉพำะเจำะจง หสม.ญ ญำณ 6,960 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 7,380 บ. หสม.ญ ญำณ 6,960 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00254 ลว 21 ก.ย. 63

161 จ้ำงเหมำท ำระบบไฟฟำ้ส ำนักงำน ณ โครงกำรพฒันำพื้นท่ีสูงฯ น้ ำเคิม 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง วธดิำกำรค้ำ  50,000 บ. วธดิำกำรค้ำ  50,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00264 ลว. 23 ก.ย. 63

162
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

27,119.40 27,119.40
เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,509.40 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,509.40 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00233 ลว 17 ก.ย. 63

13,968 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,610 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,610 บ. PO6309-00234 ลว 17 ก.ย. 63
บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 18,995 บ.

163
จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร

1,973.00 1,973.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล  แอนด์กลำสแวร์ 495 บ./ร้ำน
เชียงฮง

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล  แอนด์กลำสแวร์ 495 บ./ร้ำน
เชียงฮง

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00251 ลว. 21 ก.ย.63

1,478 บ. 1,478 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00253 ลว. 21 ก.ย.63

164
จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร

179,331.80 179,331.80
เฉพำะเจำะจง

บจก. ฮอทิ โกร 21,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 
112,691.80 บ.

บจก. ฮอทิ โกร 21,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 
112,691.80 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00133 ลว. 14 ก.ย.63

หจก.นพดลแพร่โฮม 45,640 บ. หจก.นพดลแพร่โฮม 45,640 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00134 ลว. 14 ก.ย.63
PO6309-00137 ลว. 14 ก.ย.63

165 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,889.00 2,889.00 เฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 2,889 บ. บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 2,889 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00269 ลว. 24 ก.ย. 63
166 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,889.00 2,889.00 เฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 2,889 บ. บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 2,889 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00270 ลว. 24 ก.ย. 63
167 จ้ำงซ่อมรถโฟล์คลิฟท์  จ ำนวน 1 คัน 9,469.50 9,469.50 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์ 9,469.50 บ. หจก. เชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์ 9,469.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00271 ลว. 24 ก.ย. 63
168 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,750.00 5,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแฟมิล่ี คอมแอนด์เซอร์วสิ  5,750 บ. ร้ำนแฟมิล่ี คอมแอนด์เซอร์วสิ  5,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00272 ลว. 24 ก.ย. 63



169
จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนและคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร

18,230.00 18,230.00
เฉพำะเจำะจง

บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 10,800 บ., ร้ำน
กฤษณำพำนิช 7,430 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 10,800 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00255 ลว. 21 กย.63

ร้ำนกฤษณำพำนิช 7,430 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00256 ลว. 21 กย.63

170
จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 11 รำยกำร

10,196.00 10,196.00
เฉพำะเจำะจง

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 942 บ, บ.ฮกวสัดุ จก. 1,840 บ., บ.
แฮนด์โกรวเซอร่ี จก. 2,860 บ., หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 
4,554 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 942 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6309-00257 ลว. 21 กย.63

 บ.ฮกวสัดุ จก. 1,840 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00258 ลว. 21 กย.63
บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี จก. 2,860 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00259 ลว. 21 กย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,554 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO5309-00260 ลว. 21 กย.63

171 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 26 รำยกำร 37,052.50 37,052.50
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนพำนิช 15,220 บ., บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์
 จก. 21,832.50 บ

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 15,220 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6309-00261 ลว. 21 กย.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จก. 21,832.50 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00262 ลว. 21 กย.63
172 จ้ำงวเิครำะห์โภชนำกำรในเมล็ดเฮมพ ์จ ำนวน 6 ตัวอยำ่ง 37,557.00 37,557.00 เฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏบิัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 37,557 บ. บ.ห้องปฏบิัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 37,557 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00263 ลว. 21 กย.63
173 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 4,650.00 4,650.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,650 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,650 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00198 ลว.15 ก.ย.63
174 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 2,850.00 2,850.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,850 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00208 ลว.15 ก.ย.63
175 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,700 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00202 ลว.15 ก.ย.63
176 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 5,050.00 5,050.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,050 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,050 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00204 ลว.15 ก.ย.63
177 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 7,420.00 7,420.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 7,420 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 7,420 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00200 ลว.15 ก.ย.63
178 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 6,020.00 6,020.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 6,020 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 6,020 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6309-0018 ลว.11 ก.ย.63
179 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 57,000.00 57,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ขำ่นต้ำ จก. 57,000 บ. บ.ขำ่นต้ำ จก. 57,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00246 ลว.18 ก.ย.63
180 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 31,350.00 31,350.00 เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จก. 31,350 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จก. 31,350 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00248 ลว.18 ก.ย.63
181 จ้ำงเหมำกรอกขอ้มูลแบบสอบถำมศึกษำส ำรวจฯ 6,017 ชุด 60,170.00 60,170.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยำนันท์ ทำสุริน 60,170 บำท นำยชยำนันท์ ทำสุริน 60,170 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00265 ลว.23 ก.ย.63
182 จ้ำงเหมำกรอกขอ้มูลแบบสอบถำมศึกษำส ำรวจฯ 6,017 ชุด 60,170.00 60,170.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุกลุยำ สมจันทร์ 60,170 บำท น.ส.สุกลุยำ สมจันทร์ 60,170 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00266 ลว.23 ก.ย.63
183 จ้ำงเหมำกรอกขอ้มูลแบบสอบถำมศึกษำส ำรวจฯ 6,016 ชุด 60,160.00 60,160.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรำณต์เวธญ์ แสนใหม่ 60,160 บ. นำยปรำณต์เวธญ์ แสนใหม่ 60,160 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00268 ลว.23 ก.ย.63
184 จ้ำงเหมำกรอกขอ้มูลแบบสอบถำมศึกษำส ำรวจฯ 6,016 ชุด 60,160.00 60,160.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุวจิักขณ์ เพง็ลี 60,160 บ. นำยสุวจิักขณ์ เพง็ลี 60,160 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00267 ลว.23 ก.ย.63
185 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 28,541.00 28,541.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,643 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,643 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00279 ลว.28 ก.ย.63

เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่พำนะพำนิช 26,898 บ. หจก.เชียงใหม่พำนะพำนิช 26,898 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00280 ลว.28 ก.ย.63
186 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 29 รำยกำร 131,576.00 131,576.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 131,576 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 131,576 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00281 ลว.29 ก.ย.63
187 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 320,470.00 320,470.00 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 322,370 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะ บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 286,970 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-002276 ลว.28 ก.ย.63

พำนิช 310,500 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 354,760 บ. พำนิช 7,000 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 26,500 บ. PO6309-002277 ลว.28 ก.ย.63
PO6309-002278 ลว.28 ก.ย.63

188 จัดซ้ือสำรชีวภณัฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,980.00 9,980.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 9,980 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 9,980 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00273 ลว. 25 ก.ย.63
189 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 700,000.00 657,000.00 ประกำศเชิญชวน บริษทั ไอแซน โซลูช่ัน (ประเทศไทย)จ ำกดั 662,000 บ. หจก.เจที คอมพวิเตอร์ เน็ตเวร์ิค แอนด์เซอร์วสิ 657,000 บ. เสนอรำคำดีที่สุดและ สัญญำซ้ือขำย เลขที่ 19/2563

หจก.เจที คอมพวิเตอร์ เน็ตเวร์ิค แอนด์เซอร์วสิ 657,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ลว. 21 ก.ย.63
190 จัดซ้ือผ้ำใบปิดกระบะ จ ำนวน 10ผืน และ หลังคำไฟเบอร์กลำสรถกระบะ จ ำนวน 9 หลัง354,150.00 354,150.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชุนศิลป์ 354,150 บ. หจก.ชุนศิลป์ 354,150 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำซ้ือขำย เลขที่ 18/2563
191 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู 5,300 บ. นำยประพนัธ ์ไชยชมภ ู 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00027 ลว. 1 ก.ย. 63
192 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  7,000 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00026 ลว. 1 ก.ย. 63
193 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์  ทะเบียน 1 กค 5104 ชม. 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบลึกำรช่ำง 10,000 บ. ร้ำนบลึกำรช่ำง 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6309-00028 ลว. 2 ก.ย. 63



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน กันยำยน 2563 80,000.00          80,000.00         เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 51,639.25          กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 51,639.25         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00001
ลว. 1 ก.ย. 63

2 จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ 2,086.50            2,086.50           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 2,086.50            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 2,086.50           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00002
ลว. 1 ก.ย. 63

3 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองและซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมำยเลขทะเบียน 12,049.81          12,049.81         เฉพำะเจำะจง บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 12,049.81          บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 12,049.81         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00003
83-1806 เชียงใหม่ ลว. 1 ก.ย. 63

4 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองและของเหลวรถตู้ 8 ท่ีน่ัง หมำยเลขทะเบียน 15,743.98          15,743.98         เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 15,743.98          บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 15,743.98         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00004
นค 9039 เชียงใหม่ ลว. 1 ก.ย. 63

5 ซ้ือยำงนอกรถกระบะบรรทุกโครงเหล็ก หมำยเลขทะเบียน 14,000.00          14,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 14,000.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 14,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00005
บธ 559 เชียงใหม่ จ้ำนวน 4 เส้น 2.ร้ำนยำงเฮงสวัสด์ิ 14,400.00          ลว. 1 ก.ย. 63

3.บริษัท ศูนย์ยำงนพรัตน์ จ้ำกัด 14,800.00          

6 ซ้ือยำงรถบรรทุก 6 ล้อ (แบบยกได้) หมำยเลขทะเบียน 83-1806 11,000.00          11,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 11,000.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 11,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00006
เชียงใหม่ จ้ำนวน 6 เส้น 2.ร้ำนยำงเฮงสวัสด์ิ 11,600.00          ลว. 1 ก.ย. 63

3.บริษัท ศูนย์ยำงนพรัตน์ จ้ำกัด 12,300.00          

7 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงล้อยำง และเปล่ียนยำงปัดน้้ำฝนรถไฟฟ้ำชมวิว 10,800.00          10,800.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 10,800.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 10,800.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00007
จ้ำนวน 5 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอเซียกำรยำง เชียงใหม่ 12,450.00          ลว. 2 ก.ย. 63

3.บริษัท ศูนย์ยำงนพรัตน์ จ้ำกัด 13,000.00          

8 จ้ำงซ่อมเคร่ืองบันทึกภำพกล้องวงจรปิด โรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 6,800.00            6,800.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟิฟทีน ไอที โดยนำยชิตษนุพงศ์ นันธิ 6,800.00            ร้ำนฟิฟทีน ไอที โดยนำยชิตษนุพงศ์ นันธิ 6,800.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00008
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ลำนนำเทเลคอม แอนด์ เน็ตเวิร์ค 7,000.00            ลว. 2 ก.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ-แม็ค อินเทลลิเจนท์ 7,250.00            

9 จ้ำงซ่อมแซมระบบเมนไฟ MDB สวนนำนำชำติ 192,156.00        192,156.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 192,156.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พร้อมพงษ์ วิศวกรรม 2017 192,156.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00009
2.ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ มีลำภ อิเลคทริคคอล เอ็นจิเนียร์ร่ิง 279,302.00        ลว. 2 ก.ย. 63
3.T.E. Teerasak Electric 226,827.00        

10 ซ้ือไม้กลุ่มสี 10,500.00          10,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 10,500.00          สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 10,500.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00010
2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 11,200.00          ลว. 2 ก.ย. 63
3.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 11,900.00          

11 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไฟ LED ทำงเข้ำ พร้อมติดต้ัง 66,500.00          66,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สิริยศ 66,500.00          ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สิริยศ 66,500.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00011
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 85,000.00          ลว. 2 ก.ย. 63
3.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ้ำกัด 90,950.00          

12 จ้ำงซ่อมแซมรถกอล์ฟ หมำยเลข 1 (4 ท่ีน่ัง) 13,225.20          13,225.20         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ้ำกัด 13,225.20          บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ้ำกัด 13,225.20         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00012
2.บริษัท เอ.ดับเบ้ิลยู ออโต้ เซอร์วิสเซส จ้ำกัด 14,808.80          ลว. 10 ก.ย. 63
3.บริษัท เกทเวย์ อิควิปเมนท์ จ้ำกัด 15,408.00          

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 จ้ำงซ่อมแซมรถกอล์ฟ หมำยเลข 3 (6 ท่ีน่ัง) 15,547.10          15,547.10         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ้ำกัด 15,547.10          บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ้ำกัด 15,547.10         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00013
2.บริษัท เอ.ดับเบ้ิลยู ออโต้ เซอร์วิสเซส จ้ำกัด 18,061.60          ลว. 10 ก.ย. 63
3.บริษัท เกทเวย์ อิควิปเมนท์ จ้ำกัด 18,297.00          

14 จ้ำงซ่อมแซมรถกอล์ฟ หมำยเลข 4 (6 ท่ีน่ัง) 59,342.20          59,342.20         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ้ำกัด 59,342.20          บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ้ำกัด 59,342.20         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00014
2.บริษัท เอ.ดับเบ้ิลยู ออโต้ เซอร์วิสเซส จ้ำกัด 62,787.60          ลว. 10 ก.ย. 63
3.บริษัท เกทเวย์ อิควิปเมนท์ จ้ำกัด 67,624.00          

15 จ้ำงซ่อมแซมรถกอล์ฟ หมำยเลข 5 (14 ท่ีน่ัง) 80,785.00          80,785.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ้ำกัด 80,785.00          บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ้ำกัด 80,785.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00015
2.บริษัท เอ.ดับเบ้ิลยู ออโต้ เซอร์วิสเซส จ้ำกัด 87,847.00          ลว. 10 ก.ย. 63
3.บริษัท เกทเวย์ อิควิปเมนท์ จ้ำกัด 96,300.00          

16 ซ้ือวัสดุเกษตร จ้ำนวน 2 รำยกำร 1,850.00            1,850.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนอ๊ึงเป็งเฮงกำรเกษตร โดยนำงทองพูล มีลำภ 1,250.00            ร้ำนอ๊ึงเป็งเฮงกำรเกษตร โดยนำงทองพูล มีลำภ 1,250.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6309-00016
2.นำยนิพันธ์ มหำวัล 600.00               (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 10 ก.ย. 63

นำยนิพันธ์ มหำวัล 600.00              
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

17 ซ้ือวัสดุส้ำหรับใช้จัดกิจกรรมเรียนรู้ จ้ำนวน 9 รำยกำร 8,419.00            8,419.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 8,419.00            บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 8,419.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00017
ลว. 10 ก.ย. 63

18 จ้ำงตรวจวัดควำมเข้มแสงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 5,671.00            5,671.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ้ำกัด 5,671.00            บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ้ำกัด 5,671.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00018
ลว. 11 ก.ย. 63

19 จ้ำงเหมำรถแบ็คโฮ ขนำด PC200 พร้อมคนขับและน้้ำมันเช้ือเพลิง 50,000.00          50,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่ม ลำนทรำย 2019 50,000.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่ม ลำนทรำย 2019 50,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00019
จ้ำนวน 5 วัน 2.นำยทวีศักด์ิ แสนปัญญำ 60,000.00          ลว. 11 ก.ย. 63

3.นำยธีรศักด์ิ ฮำวค้ำฟู 75,000.00          

20 จ้ำงเหมำท้ำส่ือป้ำยประชำสัมพันธ์ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 31,500.00          31,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สิริยศ 31,500.00          ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สิริยศ 31,500.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00020
จ้ำนวน 5 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 37,500.00          ลว. 11 ก.ย. 63

3.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ้ำกัด 47,080.00          

21 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองท้ำน้้ำอุ่น จ้ำนวน 4 เคร่ือง 10,360.00          10,360.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด 10,360.00          บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด 10,360.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00021
2.บริษัท สอำดกรุ๊ป จ้ำกัด 10,760.00          ลว. 14 ก.ย. 63
3.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 11,160.00          

22 ซ้ือครุภัณฑ์กล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบและไม้สต๊ำฟ 109,675.00        109,675.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) 109,675.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) 109,675.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00022
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เทคโน เซอร์เวย์ (2012) เชียงใหม่ 114,400.00        ลว. 15 ก.ย. 63
3.บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จ้ำกัด 181,044.00        

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตกแต่งสถำนท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร 25,950.00          25,950.00         เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 25,950.00          สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 25,950.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00023
ประชำสัมพันธ์อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ในงำน Lanna Expo 2020 2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 32,220.00          ลว. 15 ก.ย. 63
"กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่" จ้ำนวน 14 รำยกำร 3.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 36,180.00          

24 จ้ำงเหมำท้ำส่ืออุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ส้ำหรับออกบูธประชำสัมพันธ์ 42,800.00          42,800.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเค แอนด์ เอ็ม ปร้ินต้ิง โดยนำยจรัญ กว้ำงปิน 42,800.00          ร้ำนเค แอนด์ เอ็ม ปร้ินต้ิง โดยนำยจรัญ กว้ำงปิน 42,800.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00024
2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 45,950.00          ลว. 16 ก.ย. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 48,500.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

25 ซ้ือกล้วยไม้ จ้ำนวน 7 รำยกำร 300,000.00        299,800.00       เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 299,800.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 299,800.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00025
2.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 354,200.00        ลว. 17 ก.ย. 63
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 316,150.00        

26 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท้ำควำมสะอำดรถไฟฟ้ำชมวิว จ้ำนวน 9 รำยกำร 9,750.00            9,750.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 9,750.00            บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 9,750.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00026
ลว. 17 ก.ย. 63

27 จัดจ้ำงเหมำขนขยะท้ิง 170,000.00        170,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่ม ลำนทรำย 2019 170,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่ม ลำนทรำย 2019 170,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00027
2.นำยธีรศักด์ิ ฮำวค้ำฟู 220,000.00        ลว. 17 ก.ย. 63
3.นำยทวีศักด์ิ แสนปัญญำ 200,000.00        

28 จัดจ้ำงปรับปรุงหลังคำโดมกุหลำบ 169,381.00        169,381.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ ไปป์แอนด์ป๊ัมพ์ 169,381.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ ไปป์แอนด์ป๊ัมพ์ 169,381.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00028
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พีทีเอส จักรกล 182,970.00        ลว. 17 ก.ย. 63
3.บริษัท แก้วก้ำว จ้ำกัด 194,740.00        

29 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองและของเหลวรถบรรทุก (แบบมีเคร่ืองทุ่นแรง) 10,657.20          10,657.20         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 10,657.20          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 10,657.20         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00029
หมำยเลขทะเบียน 83-3065 เชียงใหม่ ลว. 18 ก.ย. 63

30 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 23,469.38          23,469.38         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 23,469.38          ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 23,469.38         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00030
2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 27,908.00          ลว. 21 ก.ย. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 30,620.00          

31 ซ้ือวัสดุประปำ จ้ำนวน 6 รำยกำร 24,120.75          24,120.75         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 24,120.75          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 24,120.75         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00031
2.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 41,314.00          ลว. 21 ก.ย. 63
3.บริษัท เนต้ำฟิม (ประเทศไทย) จ้ำกัด 45,753.20          

32 จ้ำงท้ำบันไดข้ำงส้ำหรับข้ึน-ลง รถไฟฟ้ำชมวิว 85,600.00          85,600.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อู่กิจกลกำร 1997 85,600.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อู่กิจกลกำร 1997 85,600.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00032
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุวรรณกำรช่ำง เชียงใหม่ 128,400.00        ลว. 22 ก.ย. 63
3.อู่หม่องบริกำร 107,000.00        

33 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 59,920.00          59,920.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 59,920.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 59,920.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00033
ลว. 22 ก.ย. 63

34 จ้ำงซ่อมประตูกระจก 3,500.00            3,500.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที.999 3,500.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที.999 3,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00034
ลว. 22 ก.ย. 63

35 จ้ำงเหมำตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และย้ำยจุดติดต้ัง 19,000.00          19,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟิฟทีน ไอที โดยนำยชิตษนุพงศ์ นันธิ 19,000.00          ร้ำนฟิฟทีน ไอที โดยนำยชิตษนุพงศ์ นันธิ 19,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00035
กล้องวงจรปิด 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ลำนนำเทเลคอม แอนด์ เน็ตเวิร์ค 19,600.00          ลว. 22 ก.ย. 63

3.บริษัท กล้องเพชร 111 จ้ำกัด 20,050.00          

36 จ้ำงซ่อมฝ้ำเพดำน อำคำรส้ำนักงำน 138,540.00        104,193.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 103,938.09        บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 103,938.09       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00036
2.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ำกัด 107,602.30        ลว. 23 ก.ย. 63
3.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ้ำกัด 108,056.52        



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
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ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

37 จ้ำงติดต้ังสัญญำณไฟวับวำบรถบรรทุกน้้ำและรถกระเช้ำ 53,000.00          53,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแอมบูแลนซ์ดีซำยด์เชียงใหม่ โดยนำยธนกร สมัครไทย 53,000.00          ร้ำนแอมบูแลนซ์ดีซำยด์เชียงใหม่ โดยนำยธนกร สมัครไทย 53,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00037
2.ร้ำนสุเมธออโต้คำร์ 77,000.00          ลว. 24 ก.ย. 63
3.ร้ำนบี มิกซ์ อัพ 102,840.00        

38 ซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมอุปกรณ์เสริม 34,989.00          34,989.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 168 ซำยน์เทค 34,989.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 168 ซำยน์เทค 34,989.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00038
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 45,000.00          ลว. 24 ก.ย. 63
3.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ้ำกัด 38,520.00          

39 จ้ำงซ่อมไดชำร์ท รถยนต์หมำยเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ 4,365.60            4,365.60           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 4,365.60            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 4,365.60           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00039
ลว. 24 ก.ย. 63

40 จ้ำงเหมำขนพัสดุช้ำรุด เส่ือมสภำพ และไม่จ้ำเป็นต้องใช้ในหน่วยงำน 93,700.00          93,700.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยปรำโนชน์ ปันทะนำ 93,700.00          นำยปรำโนชน์ ปันทะนำ 93,700.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00040
ท้ิงนอกพ้ืนท่ี 2.นำยนิรุติน์ ช้ำนำญเดชสกุล 102,000.00        ลว. 24 ก.ย. 63

3.นำยณัฏฐชัย นันตำ 100,000.00        

41 ซ้ือโปรแกรมค้ำนวณเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง 489.00               489.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำโยธำไทย โดยนำงสำวชุติมันต์ เอียดเปรียว 489.00               ร้ำนค้ำโยธำไทย โดยนำงสำวชุติมันต์ เอียดเปรียว 489.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00041
ลว. 25 ก.ย. 63

42 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองรถดับเพลิงบรรทุกน้้ำ หมำยเลขทะเบียน 4,823.08            4,823.08           เฉพำะเจำะจง บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 4,823.08            บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 4,823.08           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00042
ผผ 6139 เชียงใหม่ ลว. 28 ก.ย. 63

43 จ้ำงซ่อมแอร์รถน่ัง 2 ตอน ท้ำยบรรทุก หมำยเลขทะเบียน กต 3343 3,000.00            3,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 3,000.00            ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 3,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00043
เชียงใหม่ ลว. 28 ก.ย. 63

44 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจร 48,000.00          48,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสำรภีงำนป้ำย โดยนำงสำวฤทัยรัตน์ โพธ์ิศิริ 48,000.00          ร้ำนสำรภีงำนป้ำย โดยนำงสำวฤทัยรัตน์ โพธ์ิศิริ 48,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00044
จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.ร้ำนเอวัน พลัส 52,080.00          ลว. 28 ก.ย. 63

3.ร้ำนธันยพงษ์ 55,500.00          

45 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองกดกำแฟอัตโนมัติ หมำยเลขครุภัณฑ์ 642.00               642.00              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ออลอะเบำท์ คอฟฟ่ี 642.00               ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ออลอะเบำท์ คอฟฟ่ี 642.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00045
สวพส.(อร)53-1-15-12/02 ลว. 28 ก.ย. 63

46 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองกดบัตรลำนจอดรถ P3 P4 24,500.00          24,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 24,500.00          บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 24,500.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00046
ลว. 28 ก.ย. 63

47 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนเอกสำร 3,600.00            3,600.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำย แอนด์ จีซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 3,600.00            ร้ำนวำย แอนด์ จีซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 3,600.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00047
ลว. 30 ก.ย. 63

48 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร 17,920.00          17,920.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,920.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,920.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00048
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อินเตอร์สเปเชียลโปรดักท์ 21,040.00          ลว. 30 ก.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์ 31,760.00          

49 จ้ำงตัดแต่งก่ิงไม้ตำมแนวสำยไฟแรงสูง 15,000.00          15,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยวิเชียร ศรีจันทร์ต๊ะ 15,000.00          นำยวิเชียร ศรีจันทร์ต๊ะ 15,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00049
2.นำงพงษ์ศักด์ิ ตำมูลเรือน 20,000.00          ลว. 30 ก.ย. 63
3.นำยนิพนธ์ จันทร์เป็ง 18,000.00          
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50 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 6 รำยกำร 12,560.00          12,560.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ้ำกัด 7,120.00            บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ้ำกัด 7,120.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6309-00051
2.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 22,090.00          (จ้ำนวน 5 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นครพิงค์ สวิทซ์บอร์ด 10,112.00          

บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 5,440.00           PO6309-00063
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 30 ก.ย. 63

51 จ้ำงปรับพ้ืนท่ีลำนจอดรถ P8 175,000.00        175,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยณรงค์ศักด์ิ สุวรัตนำกุล 175,000.00        นำยณรงค์ศักด์ิ สุวรัตนำกุล 175,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00052
2.นำงสำวพัชณี สำระสำลิน 220,000.00        ลว. 30 ก.ย. 63
3.นำงฑิตฐิตำ แสนปัญญำ 200,000.00        

52 จ้ำงร้ือถอนสวนเนเธอร์แลนด์ 120,000.00        120,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มกร เอ็นจิเนียร่ิง 120,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มกร เอ็นจิเนียร่ิง 120,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00053
2.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 150,000.00        ลว. 30 ก.ย. 63
3.นำงสำวศรีพรรณ อุตระ 160,000.00        

53 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 7 รำยกำร 56,500.00          56,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิลยู แอนด์ ควอลิต้ี โดยนำงสำววีรวรรณ แก่นกล้ำ 62,170.00          ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิลยู แอนด์ ควอลิต้ี 6,200.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6309-00054
2.ร้ำนลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนำยปรภัค จักรแก้ว 57,200.00          โดยนำงสำววีรวรรณ แก่นกล้ำ ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 63
3.บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 27,470.00          (จ้ำนวน 1 รำยกำร)

50,300.00         PO6309-00060
ร้ำนลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนำยปรภัค จักรแก้ว ลว. 30 ก.ย. 63
(จ้ำนวน 6 รำยกำร)

54 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 5,350.00            5,350.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 5,350.00            บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 5,350.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00055
ลว. 30 ก.ย. 63

55 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,835.50            2,835.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 2,835.50            บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 2,835.50           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00056
ลว. 30 ก.ย. 63

56 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 48,792.00          48,792.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ ไปป์แอนด์ป๊ัมพ์ 48,792.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ ไปป์แอนด์ป๊ัมพ์ 48,792.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00057
2.บริษัท แก้วก้ำว จ้ำกัด 51,039.00          ลว. 30 ก.ย. 63
3.PTS MECHANICAL Ltd. 51,681.00          

57 จ้ำงเปล่ียนกระจกประตูหน้ำขวำรวมติดต้ัง รถดับเพลิงบรรทุกน้้ำ 1,284.00            1,284.00           เฉพำะเจำะจง 1.ศูนย์รวมกระจกรถเชียงใหม่ 1,284.00            ศูนย์รวมกระจกรถเชียงใหม่ 1,284.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00058
หมำยเลขทะเบียน ผผ 6139 เชียงใหม่ 2.ร้ำนกระจกยนต์หนองประทีป 1,700.00            ลว. 30 ก.ย. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กระจกพังเซ่งหลี 1,926.00            

58 ซ้ือเพ่ิมเติมภำยใต้โครงกำรมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยส้ำหรับ 8,000.00            8,000.00           เฉพำะเจำะจง 1.เต็นท์สนำมพับได้ เชียงใหม่ 8,000.00            เต็นท์สนำมพับได้ เชียงใหม่ 8,000.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00059
เจ้ำหน้ำท่ีและผู้รับบริกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ (ผ้ำใบเต็นท์) 2.นำยสมพจน์ ลุงหล้ำ 8,500.00            ลว. 30 ก.ย. 63

3.นำงสำวธนำรัตน์ ชมช่ืน 9,000.00            

59 จ้ำงซ่อมแซมซุ้มประตูสวนประเทศเกำหลีใต้ 120,000.00        119,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เพำเวอร์ คอน แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 118,523.90        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เพำเวอร์ คอน แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 118,523.90       เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00061
ลว. 30 ก.ย. 63

60 จ้ำงซ่อมแซมบัวเสำหอค้ำหลวง 152,000.00        152,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยนิคม ญำนะ 152,000.00        นำยนิคม ญำนะ 152,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00062
2.นำงฑิตฐิตำ แสนปัญญำ 200,000.00        ลว. 30 ก.ย. 63
3.นำงฟองแก้ว วงค์ค้ำ 220,000.00        
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61 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ยำนพำหนะพร้อมติดต้ัง รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 49,059.50          49,059.50         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 49,059.50          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 49,059.50         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00064
83-3065 เชียงใหม่ จ้ำนวน 6 รำยกำร ลว. 30 ก.ย. 63

62 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ยำนพำหนะรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน 83-1806 19,600.00          19,600.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 19,600.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 19,600.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00065
เชียงใหม่ จ้ำนวน 3 รำยกำร 2.ร้ำนยำงเฮงสวัสด์ิ 20,200.00          ลว. 30 ก.ย. 63

3.บริษัท ศูนย์ยำงนพรัตน์ จ้ำกัด 20,600.00          

63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ยำนพำหนะรถยนต์ หมำยเลขทะเบีย ผษ 5726 10,800.00          10,800.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 10,800.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 10,800.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00066
เชียงใหม่ 2.ร้ำนยำงเฮงสวัสด์ิ 11,200.00          ลว. 30 ก.ย. 63

3.บริษัท ศูนย์ยำงนพรัตน์ จ้ำกัด 11,400.00          

64 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,382.00            7,382.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 7,382.00            บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 7,382.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00067
ลว. 30 ก.ย. 63

65 จ้ำงท้ำป้ำยนิทรรศกำร สวนองค์กรธนำคำรกรุงไทย 3,000.00            3,000.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 3,000.00            ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 3,000.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00001
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 3,500.00            ลว. 2 ก.ย. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 3,700.00            

66 จ้ำงปรับปรุงนิทรรศกำร สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดำวอังคำร 63,103.25          63,103.25         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท วีซำยน์ มีเดีย จ้ำกัด 63,103.25          บริษัท วีซำยน์ มีเดีย จ้ำกัด 63,103.25         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00002
2.บริษัท เอ-ไมซ์ คอร์ป จ้ำกัด 70,000.00          ลว. 2 ก.ย. 63
3.นำยโกวิท อุดป้อ 68,000.00          

67 จ้ำงล้ำงท้ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ จ้ำนวน 2 งำน 8,100.00            8,100.00           เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์ สุรินทร์ 8,100.00            นำยวิโรจน์ สุรินทร์ 8,100.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00003
ลว. 2 ก.ย. 63

68 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรกล่องและอำหำรว่ำง ส้ำหรับประชุมสัมมนำ 11,250.00          11,250.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ จินะ 11,250.00          นำงสำววำสนำ จินะ 11,250.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00004
ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 10 ก.ย. 63

69 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 1,498.00            1,498.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,498.00            บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,498.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00005
ลว. 11 ก.ย. 63

70 จ้ำงล้ำงท้ำควำมสะอำดเคร่ืองซักผ้ำ จ้ำนวน 2 งำน 3,000.00            3,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 3,000.00            นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 3,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00006
ลว. 11 ก.ย. 63

71 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 40,000.00          40,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ จินะ 40,000.00          นำงสำววำสนำ จินะ 40,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00007
ส้ำหรับให้บริกำรงำนเล้ียงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 11 ก.ย. 63

72 จ้ำงปรับปรุงเขำวงกต สวนองค์กรธนำคำรแห่งประเทศไทย 32,506.60          32,506.60         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บ้ำนพฤกษำศิลป์ 32,506.60          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บ้ำนพฤกษำศิลป์ 32,506.60         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00008
2.นำยชนุดม วังปรีชำ 36,000.00          ลว. 11 ก.ย. 63
3.นำยกฤษภำส แย้มเกตุหอม 38,000.00          

73 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 9,080.00            9,080.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 9,080.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 9,080.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00009
2.บริษัท อิฐภรำดร จ้ำกัด 9,195.00            ลว. 11 ก.ย. 63
3.บริษัท อิฐก้ำววังตำล จ้ำกัด 9,295.00            
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74 ซ้ือวัสดุปลูก จ้ำนวน 16 รำยกำร 300,000.00        300,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 12,550.00          ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 10,000.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6309-00010
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร 253,650.00        (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 11 ก.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 61,500.00          
4.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 12,760.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร 235,990.00       PO6309-00011
5.นำยวิมล พวกอินแสง 37,500.00          (จ้ำนวน 10 รำยกำร) ลว. 11 ก.ย. 63
6.นำงสำวกนกพร สุรินทร์ 45,000.00          
7.นำงสำวธนปภร สุภำพล 52,500.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 3,750.00           PO6309-00012

(จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 11 ก.ย. 63

บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 12,760.00         PO6309-00013
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 11 ก.ย. 63

นำยวิมล พวกอินแสง 37,500.00         PO6309-00014
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 11 ก.ย. 63

75 จ้ำงท้ำป้ำยข้อมูลก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นตำมหลัก Brain-Based 49,950.00          49,950.00         เฉพำะเจำะจง 1.ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สิริยศ 49,950.00          ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สิริยศ 49,950.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00015
Learning (BBL) 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 63,000.00          ลว. 14 ก.ย. 63

3.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ้ำกัด 57,780.00          

76 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 8,050.00            8,050.00           เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 8,050.00            นำยบุญธรรม จันทร์สำม 8,050.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00016
ลว. 17 ก.ย. 63

77 จ้ำงท้ำป้ำยช่ือสแตนเลสพร้อมติดต้ัง 3,920.00            3,920.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 3,920.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 3,920.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00017
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สันโป่ง คอนสตรัคช่ัน 7,230.00            ลว. 17 ก.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บุศยพงษ์ 6,100.00            

78 จ้ำงเหมำปรับปรุงหลังคำนิทรรศกำรสวนองค์กรหน่วยงำนภำคี 162,000.00        162,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท คินลภัส จ้ำกัด 162,000.00        บริษัท คินลภัส จ้ำกัด 162,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00018
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่พีระรัฐ กำรก่อสร้ำง 175,000.00        ลว. 18 ก.ย. 63
3.นำยสำยัญ ทิพย์สำร 192,500.00        

79 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 17 รำยกำร 23,220.00          23,220.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ้ำกัด 23,220.00          บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ้ำกัด 23,220.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00019
ลว. 21 ก.ย. 63

80 ซ้ือน้้ำด่ืมบรรจุขวด จ้ำนวน 3,000 แพค 126,000.00        126,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนด้ำรงศิลป์ โดยนำงชญำน์นันท์ วีระพงศ์กมล 126,000.00        ร้ำนด้ำรงศิลป์ โดยนำงชญำน์นันท์ วีระพงศ์กมล 126,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00020
2.บริษัท บียอนด์อินดัสตรีย์ จ้ำกัด 136,425.00        ลว. 22 ก.ย. 63
3.ร้ำนน้้ำด่ืมรินเพชรทิพย์ โดยนำยอธิพัชร์ อภิธรำเลิศธนนท์ 135,000.00        

81 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ จ้ำนวน 4 รำยกำร 27,713.00          27,713.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 27,713.00          ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 27,713.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00021
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 29,150.00          ลว. 22 ก.ย. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 31,340.00          

82 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 1,498.00            1,498.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,498.00            บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,498.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00022
ลว. 22 ก.ย. 63

83 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 19 รำยกำร 64,351.83          64,351.83         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิงซิงเฮง จ้ำกัด 64,351.83          บริษัท ซิงซิงเฮง จ้ำกัด 64,351.83         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00023
ลว. 22 ก.ย. 63
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84 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 41 รำยกำร 59,331.84          59,331.84         เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 59,331.84          บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 59,331.84         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00024
ลว. 22 ก.ย. 63

85 จ้ำงผลิตกำงเกงวอร์ม 63,000.00          63,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเอฟซี สกรีน แอนด์ พรินต้ิง โดยนำยรณกฤษ มโนกิตธนกร 63,000.00          ร้ำนเอฟซี สกรีน แอนด์ พรินต้ิง 63,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00025
2.ร้ำนเอ็น บี แฟช่ัน ค้ำส่ง 75,000.00          โดยนำยรณกฤษ มโนกิตธนกร ลว. 22 ก.ย. 63
3.ร้ำน TG SHOPPPP 72,000.00          

86 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 42 รำยกำร 79,683.76          79,683.76         เฉพำะเจำะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 79,683.76          บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 79,683.76         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00026
ลว. 22 ก.ย. 63

87 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุและพรรณไม้ สวนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ 129,260.00        129,260.00       เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 129,260.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 129,260.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00027
จ้ำนวน 17 รำยกำร 2.ร้ำนน้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 173,720.00        ลว. 22 ก.ย. 63

3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 156,530.00        

88 ซ้ือไม้กลุ่มสี จ้ำนวน 4 รำยกำร 155,000.00        155,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 155,000.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 155,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00028
2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 184,800.00        ลว. 24 ก.ย. 63
3.ร้ำนน้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 195,100.00        

89 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์หน่วยงำนภำคี จ้ำนวน 2 รำยกำร 22,470.00          22,470.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 22,470.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 22,470.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6309-00029
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 28,890.00          ลว. 28 ก.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต่องำน 27,285.00          

90 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 18,600.00          18,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 18,600.00          ร้ำนครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 18,600.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00030
ส้ำหรับให้บริกำรงำนเล้ียงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 28 ก.ย. 63

91 จ้ำงผลิตผ้ำปิดจมูกพิมพ์ลำย 54,000.00          54,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวอิสรำพร เทพจันทร์ 54,000.00          นำงสำวอิสรำพร เทพจันทร์ 54,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6309-00031
ลว. 28 ก.ย. 63

92 ซ้ือพรรณไม้หัว จ้ำนวน 18 รำยกำร 12,300.00          12,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 12,300.00          นำยปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 12,300.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.154

93 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงดูดส่ิงปฏิกูลในบ่อพักน้้ำภำยในอุทยำนหลวง 21,000.00          21,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ้ำกัด สำขำ เชียงใหม่-แอร์พอร์ต 2 21,000.00          บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ้ำกัด 21,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.157
รำชพฤกษ์ สำขำ เชียงใหม่-แอร์พอร์ต 2

94 จ้ำงเปล่ียนกระจกประตูหน้ำขวำรวมติดต้ัง รถดับเพลิงบรรทุกน้้ำ 1,070.00            1,070.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนกระจกยนต์หนองประทีป 1,070.00            ร้ำนกระจกยนต์หนองประทีป 1,070.00           เสนอรำคำต้่ำสุด บย.158
หมำยเลขทะเบียน ผผ 6139 เชียงใหม่ 2.ศูนย์รวมกระจกรถเชียงใหม่ 1,284.00            

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กระจกพังเซ่งหลี 1,926.00            

95 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 13 รำยกำร 9,415.00            9,415.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ้ำกัด (มหำชน) 9,415.00            บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ้ำกัด (มหำชน) 9,415.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.159

96 ซ้ือพรรณไม้ (ไม้ผล) จ้ำนวน 6 รำยกำร 8,900.00            8,900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนขวัญพรรณไม้ โดยนำงภัทรวดี จีนอ่อน 8,900.00            ร้ำนสวนขวัญพรรณไม้ โดยนำงภัทรวดี จีนอ่อน 8,900.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.160

97 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 30 รำยกำร 6,685.00            6,685.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวอังคณำ ตุ่นแก้ว 6,685.00            นำงสำวอังคณำ ตุ่นแก้ว 6,685.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.161

98 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมโครงกำรมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 30,618.05          30,618.05         เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 30,618.05          องค์กำรเภสัชกรรม 30,618.05         เสนอรำคำรำยเดียว บย.163
ส้ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้รับบริกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
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99 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 8 รำยกำร 5,386.00            5,386.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 5,386.00            บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 5,386.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.38

100 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 5 รำยกำร 10,080.00          10,080.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เพนส์ มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวช่ัน จ้ำกัด 10,080.00          บริษัท เพนส์ มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวช่ัน จ้ำกัด 10,080.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.38

101 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 7 รำยกำร 18,531.00          18,531.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 18,531.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 18,531.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.38

102 ซ้ือหุ่นโชว์พลำสติกส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 5,200.00            5,200.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนหุ่นโชว์เชียงใหม่ โดยนำงสำวอัมไพวรรณ เล็กงำมเอก 5,200.00            ร้ำนหุ่นโชว์เชียงใหม่ โดยนำงสำวอัมไพวรรณ เล็กงำมเอก 5,200.00           เสนอรำคำต้่ำสุด บย.38
2.บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด 5,778.00            
3.ร้ำน Bangkok Mannequin 6,400.00            

103 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 18 รำยกำร 97,456.00          97,456.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 97,456.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 97,456.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.38

104 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 22 รำยกำร 94,844.00          94,844.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 94,844.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 94,844.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.38

105 ซ้ือกำแฟค่ัวเมล็ด จ้ำนวน 4 รำยกำร 20,650.00          20,650.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยสุชำติ ตำม่ี 3,900.00            นำยสุชำติ ตำม่ี 3,900.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.38
2.นำยหน่ัน ใจปิง 4,800.00            (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด
3.นำยศรัญ สีเขียว 8,250.00            
4.นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 3,700.00            นำยหน่ัน ใจปิง 4,800.00           

(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

นำยศรัญ สีเขียว 8,250.00           
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 3,700.00           
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

106 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 9 รำยกำร 82,943.34          82,943.34         เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูเมอร์ จ้ำกัด 82,943.34          บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูเมอร์ จ้ำกัด 82,943.34         เสนอรำคำรำยเดียว บย.38

107 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับให้บริกำรโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 30,795.00          30,795.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 30,795.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 30,795.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.38
จ้ำนวน 15 รำยกำร

108 ซ้ือวัสดุส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ 3,595.00            3,595.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 3,595.00            บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 3,595.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.39

109 ซ้ือวัสดุส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ 4,500.00            4,500.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ้ำกัด 4,500.00            บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ้ำกัด 4,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.39

110 จ้ำงผลิตป้ำยประชำสัมพันธ์ จ้ำนวน 4 ป้ำย 14,980.00          14,980.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่ 14,980.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่ 14,980.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.39
2.ร้ำนผดุงศิลป์ โดยนำงสำวศรุตำ เช้ือเดช 15,920.00          
3.ร้ำนซีแอด มีเดีย โดยนำงสำวศิริลักษณ์ มูลรินทร์ 17,120.00          

111 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองด่ืม ส้ำหรับให้บริกำรงำนจัดเล้ียงภำยในอุทยำน 6,000.00            6,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยสรชัย ธีระอรรถ 6,000.00            นำยสรชัย ธีระอรรถ 6,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.39
หลวงรำชพฤกษ์

112 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 23 รำยกำร 12,823.00          12,823.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ้ำกัด 12,823.00          บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ้ำกัด 12,823.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.40



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

113 จัดจ้ำงเหมำพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ 241,980.50        241,980.50       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท อิลลิลลิ จ้ำกัด 241,980.50        บริษัท อิลลิลลิ จ้ำกัด 241,980.50       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงท้ำของ
2.บริษัท เอเบิลครีเอเตอร์ จ้ำกัด 251,450.00        และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 23/2563
3.มำลีลิณ 254,600.00        ลว. 24 ก.ย. 63

114 จ้ำงเหมำแรงงำนก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นตำมหลัก Brain-Based 500,000.00        497,700.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอเอแอนด์ที ซิสเต็ม เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 497,700.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอเอแอนด์ที ซิสเต็ม เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 497,700.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงท้ำของ
Learning (BBL) และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 24/2563

ลว. 24 ก.ย. 63

115 จ้ำงออกแบบและพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 1,000,000.00     989,750.00       คัดเลือก 1.บริษัท อิลลิลลิ จ้ำกัด 984,400.00        บริษัท อิลลิลลิ จ้ำกัด 984,400.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงท้ำของ
2.บริษัท คอมอำร์ตโปรดักช่ัน จ้ำกัด 995,635.00        และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 25/2563

ลว. 30 ก.ย. 63

116 จ้ำงออกแบบภูมิทัศน์และอำคำรจัดแสดงพรรณพืชทะเลทรำย 3,807,692.31     247,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อีสอำชิเทค จ้ำกัด 246,000.00        บริษัท อีสอำชิเทค จ้ำกัด 246,000.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงออกแบบ
และเสนอรำคำต้่ำสุด และควบคุมงำนก่อสร้ำง

เลขท่ี (อร) 2/2563
ลว. 9 ก.ย. 63

117 จ้ำงออกแบบภูมิทัศน์และสถำปัตยกรรมพ้ืนท่ีจัดแสดงพ้ืนท่ีสวน 14,000,000.00   910,000.00       คัดเลือก บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จ้ำกัด 909,000.00         บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จ้ำกัด 909,000.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงออกแบบ
นำนำชำติ และเสนอรำคำต้่ำสุด และควบคุมงำนก่อสร้ำง

เลขท่ี (อร) 3/2563
ลว. 21 ก.ย. 63

118 จ้ำงออกแบบภูมิทัศน์และอำคำรโลกแมลงส่วนมีชีวิตและไม่มีชีวิต 15,000,000.00   975,000.00       คัดเลือก 1.บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จ้ำกัด 909,000.00        บริษัท อีสอำชิเทค จ้ำกัด 970,000.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงออกแบบ
2.บริษัท อีสอำชิเทค จ้ำกัด 970,000.00        และเสนอรำคำต้่ำสุด และควบคุมงำนก่อสร้ำง

เลขท่ี (อร) 4/2563
ลว. 23 ก.ย. 63
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