
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช 2 โรง ศูนย์ฯผีปาน
เหนือ

200,000.00 173,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ์  อมรกิจขยัน / 173,400 บ. นายศรายุทธ์  อมรกิจขยัน / 173,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00021  ลว. 6 พ.ค.. 62

2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 53,800.00 53,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผลไม้ยืนต้น บ้านแม่
ทะลาย/53800

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผลไม้ยืนต้น บ้านแม่
ทะลาย/53800

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00004 ลว 28 พ.ค. 62

3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจาร/35000 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจาร/35000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00003 ลว 28 พ.ค. 62
4 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจาร/30000 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจาร/30000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00002 ลว 28 พ.ค. 62
5 จ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงดอมทัวร์/3,600บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงดอมทัวร์/3,600บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00027 ลว.6 มิ.ย. 62
6 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู/3,600 บาท นายประพันธ์ ไชยชมพู/3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00025 ลว.6 มิ.ย. 62

7 จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ จ านวน 37 รายการ 87,800.00 87,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 87,800บาท ,/ร้าน
งานดี 93,850 บาท,/ร้าน ดับเบ้ิลยูมีเดีย 96,800บาท

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 87,800บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00036 ลว.11 มิ.ย. 62

8 จ้างท าป้ายเหล็กขนาด 60*80 ซม.จ านวน 3 ชด 3,750.00 3,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 3,750บาท/หจก.สิบส่ี
โฆษณา 4,500บาท/หสม.ล๊ักก้ีอาร์ต 4,200 บาท

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 3,750บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00049 ลว.11 มิ.ย. 62

9
จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 3*5เมตร 1ผืน 3,750.00 3,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 3,750บาท/ร้านพิมพ์
สบาย มีเดีย 4,000 บาท

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 3,750บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00050 ลว.11 มิ.ย. 62

10
จ้างท าโรลอัฟ ขนาด 80*200 ซม. จ านวน 1 ป้าย 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญปรินท์เอ๊กซ์เพรส 2,600 บาท/ร้านบีดับเบ้ิลยูมีเดีย 
3,000 บาท/ร้านดับเบ้ิลเอ 3,200 บาท

ร้านเจริญปรินท์เอ๊กซ์เพรส 2,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00051ลว.11 มิ.ย. 62

11
จ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ

9,236.13 9,236.13 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก/9,236.13
 บ.

ร้านพลอยก๊อปป้ี โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก/
9,236.13 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00005 ลว. 5 มิ.ย.62

12 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าผ้ึง 20 ตัวอย่าง 88,000.00 88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ /88,000 บ. ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ /88,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00001 ลว. 5 มิ.ย.62
13 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 20 ตัวอย่าง 20,544.00 20,544.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด/ 20,544 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด/ 20,544 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00003 ลว. 5 มิ.ย.62

14
จ้างส ารวจข้อมูลและจับพิกัดการใช้ประโยชน์
ท่ีดินรายแปลง 2 ชุมชน(บ้านจุบูสี และบ้านอา
แหม

67,340.00 67,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเถลิงศักด์ิ น าบุญจิตร์/67,340 บ. นายเถลิงศักด์ิ น าบุญจิตร์/67,340 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00002 ลว. 5 มิ.ย.62

15 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,395.00 1,395.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช /1,395 บาท ร้านกฤษณาพานิช /1,395 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00188 ลว 17 พ.ค.62
16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ /8,000 บาท ร้านธีรพานิชย์ /8,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00190 ลว 17 พ.ค.62
17 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 5 รายการ 180,450.00 180,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง/180,450 บาท ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง/180,450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00207 ลว 21 พ.ค.62
18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,950.00 19,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พันธ์ุไม้ /19,950 บาท ร้าน ส.พันธ์ุไม้ /19,950 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00244 ลว 24 พ.ค.62
19 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,470.00 8,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พันธ์ุไม้ /8,470 บาท ร้าน ส.พันธ์ุไม้ /8,470 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00243 ลว 24 พ.ค.62
20 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าวังผา /10,000 บาท สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าวังผา /10,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00248 ลว 24 พ.ค.62
21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,605.00 6,605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด /6,605 บาท บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด /6,605 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00245 ลว 24 พ.ค. 62
22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,840.00 2,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร /2,840 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร /2,840 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00246 ลว 24 พ.ค.62
23 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,540.00 13,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ /13,540 บาท ร้านธีรพานิชย์ /13,540 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00261 ลว 28 พ.ค.62
24 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,590.00 2,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด /2,590 บาท บ.เคมีกิจเกษตร จ ากัด /2,590 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00268 ลว 28 พ.ค.62
25 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร /15,000 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร /15,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00270 ลว 28 พ.ค.62
26 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,750.00 6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด /6,750 บาท บ.ข่านต้า จ ากัด /6,750 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00267 ลว 28 พ.ค.62
27 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 30,400.00 30,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านท.วัสดุก่อสร้าง /30,400 บาท ร้านท.วัสดุก่อสร้าง /30,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00263 ลว 28 พ.ค.62
28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พันธ์ุไม้ / 10,500 บาท ร้าน ส.พันธ์ุไม้ / 10,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00265 ลว 28 พ.ค.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562



29 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 1 รายการ 104,940.00 104,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง/104,940 บาท ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง/104,940 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00302 ลว 30 พ.ค.62
30 จัดซ้ือพาเลทพลาสติก จ านวน 1 รายการ 11,500.00 11,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก/11,500 บาท ร้านคลังพลาสติก/11,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00191 ลว 17 พ.ค.62

31
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 กบ 786 ชม. จ านวน 1 คัน

3,103.00 3,103.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะแอร์/3,103 บาท ร้านชัยชนะแอร์/3,103 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00312 ลว 30 พ.ค.62

32 จัดซ้ือวัสดุบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,875.00 4,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช /4,875 บาท ร้านกฤษณาพานิช /4,875 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00313 ลว 30 พ.ค.62
33 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ 32,530.00 32,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง/32,530 บาท มูลนิธิโครงการหลวง/32,530 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00314 ลว 30 พ.ค.62
34 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 28,295.00 28,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 14,115 บาท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 6,935 บาท/บ.ฮอทิโกร 4,800 บาท/ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00315 ลว 30 พ.ค.62

9,620 บาท/บ.ฮอทิโกร 4,800 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร หจก.จ.เจริญการเกษตร 8,700 บาท/หจก.นิว เวิลด์ อะโกร PO6205-00316 ลว 30 พ.ค.62
18,120 บาท/หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 22,160 บาท โพรดักส์ 7,860 บาท PO6205-00317 ลว 30 พ.ค.62

PO6205-00318 ลว 30 พ.ค.62



35 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 52,520.00 52,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 43,850 บาท/บ.เคมีกิจเกษตร 27,120บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 26,050 บาท/บ.เคมีกิจเกษตร 11,920ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00326 ลว 31 พ.ค.62
บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร 16,450 บาท/หจก.นิว เวิลด์ อะโกรบาท/หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์ 14,550 บาท PO6205-00327 ลว 31 พ.ค.62
โพรดักส์ 14,550 บาท PO6205-00329 ลว 31 พ.ค.62

36 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 198,770.00 198,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/198770 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/198770 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00282 ลว 28 พ.ค. 62
37 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 191,744.00 191,744.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พีเอส เอ็นจิเนียร่ิงคอนซัลแตนท์ /191,744.00 บจก.พีเอส เอ็นจิเนียร่ิงคอนซัลแตนท์ /191,744.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO62205-00237 ลว 22 พ.ค. 62

38 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,090.00 7,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,250 / หจก.เอเชีย ปศุสัตว์ 3,840 หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,250 / หจก.เอเชีย ปศุสัตว์ 3,840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6205-00283 ลว 28 มค.62 PO 
6205-00284 ลว 28 พ.ค. 62

39 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,545.00 3,545.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,625 / หจก.เอเชีย ปศุสัตว์ 1,920 หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,625 / หจก.เอเชีย ปศุสัตว์ 1,920 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6205-00283 ลว 28 พ.ค.62 PO
 6205-00284 ลว 28 พ.ค. 62

40 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,090.00 7,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,250 / หจก.เอเชีย ปศุสัตว์ 3,840 หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,250 / หจก.เอเชีย ปศุสัตว์ 3,840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6205-00287 ลว 28 มค.62 PO 
6205-00288  ลว 28 พ.ค. 62

41 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 20 รายการ 150,995.00 150,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ.ซี.แม่สรวย 150,995 บาท/ร้านรุ่งเรืองกิจ 153,525 บาทหจก.เอ.ซี.แม่สรวย 150,995 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6205-00229 ลว 30 พ.ค.62
42 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/28,800 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 28,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00191 ลว. 4 มิ.ย.62
43 จ้างท าตรายาง 5 รายการ 890.00 890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบ๊อก โดยนางสาวจันทร์เพ็ย วงษ์ศา/890บ. ร้านตุ๊กตาบ๊อก โดยนางสาวจันทร์เพ็ย วงษ์ศา/890บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00015 ลว. 6 มิ.ย.62

44 จ้างท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์(เว็ปไซต์) 1 เร่ือง 198,500.00 198,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/198,500 บ.  บจ.
สยามลานนาเทคโนโลยี/220,000  บจ.แทนคุณ เอนจิเนียร่ิง /
240,750 บ.

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/198,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00013 ลว. 6 มิ.ย.62

45 จ้างท ามาสคอต 2 ตัวและป้ายโลหะ 1 ป้าย 80,500.00 80,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/80,500 บ.  ร้านพิมพ์
สบาย มีเดีย/98,500 บ.  ร้าน Good Work Media/94,000
 บ.

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/80,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00017 ลว. 6 มิ.ย.62

46 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 20,000 ร้านกฤษณาพานิช 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00019 ลว 6 มิ.ย. 62
47 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 7,183.50 7,183.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 7,183.50 ร้านกฤษณาพานิช 7,183.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00016 ลว 6 มิ.ย. 62
48 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 11 รายการ 2,670.00 2,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 2,670 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 2,670 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00016 ลว 6 มิ.ย. 62
49 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/3,600บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00069 ลว 10 มิ.ย. 62
50 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/3,600บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00070 ลว 10 มิ.ย. 62
51 จ้างเหมาบริการรถตู้  จ านวน 8 คัน 43,200.00 43,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/43,200บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/43,200บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00076 ลว 10 มิ.ย. 62
52 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/5,300 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00193 ลว 10 มิ.ย. 62
53 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/7,000 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00192 ลว 10 มิ.ย. 62
54 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมพู/5,300 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00074 ลว 10 มิ.ย. 62
55 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์/7,000 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00073 ลว 10 มิ.ย. 62
56 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงดอมทัวร์/3,600 บาท หจก.คิงดอมทัวร์/3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00071 ลว 10 มิ.ย. 62
57 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/3,600 บาท นายอุดร มูลมอญ/3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00072 ลว 10 มิ.ย. 62
58 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/5,300 บาท นายอุดร มูลมอญ/5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00181 ลว 10 มิ.ย. 62
59 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 2 คัน 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/14,000 บาท นายอุดร มูลมอญ/14,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00176 ลว 10 มิ.ย. 62
60 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 4 เคร่ือง 14,360.00 14,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จก. 14,360 บาท/ บ.วัชระคอมบ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จก. 14,360 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00024 ลว.10 มิย.62

แอนด์ เนทเวอร์ค จก. 15,622 บาท./ บ.โฟร์ยูโซลูช่ัน จก. 15,408 บ.บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จก. 2,200 บาท
61 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จก. 2,200 บาท/ บ.วัชระคอม บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จก. 2,200 บาท/ บ.วัชระคอมไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00026 ลว. 10 มิย.62

แอนด์ เนทเวอร์ค จก. 2,568 บาท./ บ.โฟร์ยูโซลูช่ัน จก. 2,461 บ.แอนด์ เนทเวอร์ค จก. 2,568 บาท./ บ.โฟร์ยูโซลูช่ัน จก. 2,461 บ.
62 จัดซ้ือวัสดุประปา 6 รายการ 6,130.00 6,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 6,130 บ. หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 6,130 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00028 ลว.10 มิย.62
63 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 1 ลูก 2,900.00 2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 2,900 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 2,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00029 ลว. 10 มิย.62
64 จัดซ้ือวัสดุประปา 13 รายการ 3,724.00 3,724.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 3,724 บ. หจก.ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 3,724 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00030 ลว. 10 มิย.62
65 ซ่อมเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง 1 งาน 39,500.00 39,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ที เอส ซี วอเตอร์ ซัพพลาย 39,500 บ. หจก.ที เอส ซี วอเตอร์ ซัพพลาย 39,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00031 ลว. 10 มิย.62
66 จ้างผลิตส่ือ วีดีทัศน์ 1 เร่ืองความยาวไม่เกิน10 นาที 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทราย มีเดีย โปรดักช่ัน/30,000 บ. หจก. ทราย มีเดีย โปรดักช่ัน/30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00052 ลว. 11 มิ.ย.62



67

จ้างเหมาส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลรายแปลง
ของเกษตรกร และจัดท าแผนท่ีแสดงขอบเขต 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯแม่สอง (บ้านทีคุคีเหนือ
 - ใต้)

99,840.00 99,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ/99,840 บ. นายพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ/99,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00048 ลว. 11 มิ.ย.62

68 จ้างวิเคราะห์หาเช้ืออีโคไล ในแหล่งน้ า 15 ตัวอย่าง 4,333.50 4,333.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด/ 4,333.50 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด/ 4,333.50 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00047 ลว.11 มิ.ย.62
69 จ้างเหมาย้อมเส้นด้าย (เฮมพ์) จ านวน 100.04 กก. 4,923.97 4,923.97 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จ ากัด/4,923.97 บ. บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จ ากัด/4,923.97 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00046 ลว.11 มิ.ย.62
70 จ้างวิเคราะห์โละหนักในปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยข้ีวัว) 3 ตัวอย่าง 3,081.60 3,081.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด/3,081.60 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด/3,081.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00043 ลว. 11 มิ.ย.62
71 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จ านวน 78 ตัวอย่าง 74,100.00 74,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/74,100 บ. ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/74,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00042 ลว. 11 มิ.ย.62
72 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าผ้ึง 4 ตัวอย่าง ทดสอบ  7 รายการ 17,600.00 17,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ /17,600 บ. ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ /17,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00041 ลว. 11 มิ.ย.62
73 จ้างวิเคราะห์ดิน 10 ตัวอย่าง 7 รายการทดสอบ 35,952.00 35,952.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด /35,952 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด /35,952 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00040 ลว. 11 มิ.ย.62
74 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างกระเทียม 10 ตัวอย่าง ทดสอบ 12 รายการ159,537.00 159,537.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด /159,537 บ. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด /159,537 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00004 ลว. 11 มิ.ย.62
75 วิเคราะห์ตัวอย่างดิน 3 ตัวอย่าง ทดสอบ14 รายการ 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/5,400 บ. ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00045 ลว. 11 มิ.ย.62
76 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 2 รายการ 6,025.00 6,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,100 บ./บริษัท เคมีกิจเกษตร บริษัท เคมีกิจเกษตร/6,025 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00037 ลว. 11 มิ.ย.62

6,025 บ.



77 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 7 รายการ 54,810.00 54,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 54,810 บ./บริษัท เคมีกิจเกษตร บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 54,810 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00039 ลว. 11 มิ.ย.62
38,600 บ.

78 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 19,200.00 19,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 19,200 บจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 19,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00001 ลว 11 มิ.ย. 62
79 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,650.00 13,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าวังผา /13,650 บาท สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าวังผา /13,650 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00034 ลว 11 มิ.ย 62
80 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 26,000.00 26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด /26,000 บาท บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด /26,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00035 ลว 11 มิ.ย. 62
81 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ 6,707.00 6,707.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช /6,707 บาท หจก.ศิริวงศ์พานิช /6,707 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00038 ลว 11 มิ.ย.62
82 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 29 รายการ 30,850.00 30,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช /30850 บาท หจก.เชียงใหม่มานะพานิช /30850 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00044 ลว 11 มิ.ย.62
83 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,550.00 3,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร /3,550 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร /3,550 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00033 ลว 11 มิ.ย.62
84 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 4,475.00 4,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ /4,475 บาท ร้านธีรพานิชย์ /4,475 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00057 ลว 12 มิ.ย.62
85 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 15 รายการ 99,898.00 99,898.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศุภวิชญ์วัสดุก่อสร้าง/99,898 บาท ร้านศุภวิชญ์วัสดุก่อสร้าง/99,898 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00058 ลว 12 มิ.ย.62
86 จ้างท าไวนิล 3 รายการ 25,962.48 25,962.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนมีเดีย จ ากัด 25,962.48 บาท บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนมีเดีย จ ากัด 25,962.48 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00125 ลว. 18 มิ.ย.62
87 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/7,000 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00111 ลว. 11 มิ.ย.62
88 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/5,300 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00108 ลว. 11 มิ.ย.62
89 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์/5,300 บาท นายสุชาติ  สมบูรณ์/5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00101 ลว. 11 มิ.ย.62
90 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงดอมทัวร์/3,600บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงดอมทัวร์/3,600บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00103 ลว. 11 มิ.ย.62
91 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/10,800 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 10,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00112 ลว. 11 มิ.ย.62
92 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/1,800 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00216 ลว. 11 มิ.ย.62
93 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/8,700 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/8,700บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00110 ลว. 11 มิ.ย.62
94 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 2 คัน 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/10,600 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/10,600บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00109 ลว. 11 มิ.ย.62
95 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงดอมทัวร์/7,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงดอมทัวร์/7,000บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00116 ลว. 11 มิ.ย.62
96 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา/5,300 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา/ 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00114 ลว. 11 มิ.ย.62
97 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงดอมทัวร์/3,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงดอมทัวร์/3,600บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00119 ลว. 11 มิ.ย.62
98 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/3,600 บาท นายอุดร มูลมอญ/3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00180ลว. 11 มิ.ย.62
99 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์/5,300 บาท นายสุชาติ  สมบูรณ์/5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00118 ลว. 11 มิ.ย.62
100 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/5,300 บาท นายอุดร มูลมอญ/5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00172ลว. 12 มิ.ย.62
101 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/1,800 บาท นายอุดร มูลมอญ/5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00172ลว. 12 มิ.ย.62
102 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/3,600 บาท นายอุดร มูลมอญ/3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00169ลว. 12 มิ.ย.62
103 จ้างเหมาบริการรถยนต์  4WD  จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ/1,800 บาท นายอุดร มูลมอญ/1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00167ลว. 12 มิ.ย.62
104 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สร้างหลังคาถังพักน้ า จ านวน 14 รายการ67,982.00 67,982.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัท วานิชบล็อค จ ากัด 67,982 บ./ร้านรุ่งเรืองกิจ 70,741 บ.บรษัท วานิชบล็อค จ ากัด 67,982 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00062 ลว. 12 มิ.ย.62
105 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สร้างถังพักน้ า จ านวน 14 รายการ 83,661.00 83,661.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัท วานิชบล็อค จ ากัด 83,661 บ./ร้านรุ่งเรืองกิจ 93,612 บ.บรษัท วานิชบล็อค จ ากัด 83,661 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00063 ลว. 12 มิ.ย.62
106 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สร้างถังพักน้ า จ านวน 14 รายการ 82,861.00 82,861.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัท วานิชบล็อค จ ากัด 82,861 บ./ร้านรุ่งเรืองกิจ 92,812 บ.บรษัท วานิชบล็อค จ ากัด 82,861 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00064 ลว. 12 มิ.ย.62

107
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 บท 2244 พะเยา จ านวน 1 คัน

76,301.70 76,301.70 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ทีเจ ออโต้เซอวิส 76,301.70 บ./อู่เอสเซอวิส 86,429.25
 บ./อู่ประทานเซอวิส 82,304.40 บ.

อู่ ทีเจ ออโต้เซอวิส 76,301.70 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00065 ลว. 12 มิ.ย.62

108
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 กย 6171 ชม. จ านวน 1 คัน

19,195.80 19,195.80 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ทีเจ ออโต้เซอวิส 19,195.80 บ. อู่ ทีเจ ออโต้เซอวิส 19,195.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00066 ลว. 12 มิ.ย.62

109
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 ขน 8622 ชม. จ านวน 1 คัน

10,243.43 10,243.43 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด 10,243.43 บ. บริษัท โตโยต้า จ ากัด 10,243.43 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00067 ลว. 12 มิ.ย.62

110 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 74,818.00 74,818.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จ ากัด 74,818 บ.สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จ ากัด 74,818 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00068 ลว. 12 มิ.ย.62

111
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 กย 6170 ชม. จ านวน 1 คัน

9,833.30 9,833.30 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ทีเจ ออโต้เซอวิส 9,833.30 บ./อู่เอสเซอวิส 10,978.20 
บ./อู่ประทานเซอวิส 12,240.80 บ.

อู่ ทีเจ ออโต้เซอวิส 9,833.30 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00077 ลว. 17 มิ.ย.62

112
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 ขฉ 3632 ชม. จ านวน 1 คัน

25,835.00 25,835.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่จ ากัด สาขามหิดล 25,835 บ. บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่จ ากัด สาขามหิดล 25,835 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00078 ลว. 17 มิ.ย.62

113
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 ขฉ 7133 ชม. จ านวน 1 คัน

3,565.56 3,565.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด 3,565.56 บ. บริษัท โตโยต้า จ ากัด 3,565.56 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00080 ลว. 17 มิ.ย.62

114
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 ขน 8622 ชม. จ านวน 1 คัน

24,315.64 24,315.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด 24,315.64 บ. บริษัท โตโยต้า จ ากัด 24,315.64 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00081 ลว. 17 มิ.ย.62



115
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 ขค 9401 ชม. จ านวน 1 คัน

4,314.24 4,314.24 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด 4,314.24 บ. บริษัท โตโยต้า จ ากัด 4,314.24 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00083 ลว. 17 มิ.ย.62

116
จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 ขฉ 7133 ชม. จ านวน 1 คัน

7,388.03 7,388.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด 7,388.03 บ. บริษัท โตโยต้า จ ากัด 7,388.03 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00138 ลว. 19 มิ.ย.62

117 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ
7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่

ทะลาย/7500
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/7500

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00002 ลว 16 มิ.ย. 62

118 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 10,550.00 10,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเคมีเกษตร / 10,550 ร้านแสงทองเคมีเกษตร/10,550 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00060 ลว 12 มิ.ย. 62



119 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 60,000.00 60,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่

ทะลาย/60,000
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/60,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6206-00010 ลว 19 มิ.ย. 62

120 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 35,000.00 35,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่

ทะลาย/35,000
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/35,0000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6206-00009 ลว 19 มิ.ย. 62

121 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 34,950.00 34,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่
ทะลาย/34,950

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/34,950

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6206-00007 ลว 19 มิ.ย. 62

122 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,500.00 22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/22500 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/22500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00140 ลว 19 มิ.ย. 62

123 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่
ทะลาย/18,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้าน
แม่ทะลาย/18,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6206-00061 ลว 12 มิ.ย. 62

124 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 27,950.00 27,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า/27,950 ร้านฮาเลลูยาการค้า/27,950 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00006 ลว 12 มิ.ย. 62
125 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 17,370.00 17,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า/17,370 ร้านฮาเลลูยาการค้า/17,370 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00005 ลว. 5 มิ.ย.62
126 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,520.00 5,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเคมีเกษตร / 5,520 ร้านแสงทองเคมีเกษตร/5,520 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00004 ลว. 12 มิ.ย.62
127 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,600.00 7,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเคมีเกษตร/7,600 ร้านแสงทองเคมีเกษตร/7,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00003 ลว 12 มิ.ย.62
128 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มุลนิธิโครงการหลวง มุลนิธิโครงการหลวง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00209 ลว 24 มิ.ย.62
128 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 3,045.00 3,045.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00208 ลว 24 มิ.ย.62
129 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  5 รายการ 59,090.00 59,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 7,800 บาท/จ.เจริญการเกษตร 59,690 บาทฮกเชียงล้งพาณิชย์ 7,800 บาท/จ.เจริญการเกษตร 51,290 บาทไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00082 ลว 17 มิ.ย.62

PO6206-00084 ลว 17 มิ.ย.62
130 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  19 รายการ 58,615.00 58,615.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 59,055 บาท/ข่านต้า 49,325 บาท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 33,855 บาท/ข่านต้า 24,760 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00087 ลว 17 มิ.ย.62

PO6206-00088 ลว 17 มิ.ย.62
131 ขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก จ านวน 4 รายการ149,980.00 149,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 149,980 บาท หจก.สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 149,980 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00098 ลว 17 มิ.ย.62
132 ขอจัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ 14,950.00 14,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 14,950 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 14,950 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00099 ลว 17 มิ.ย.62
133 ขอจัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ 32,530.00 32,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 32,530 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 32,530 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00100 ลว 17 มิ.ย.62
134 ขอจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 5 รายการ 14,020.00 14,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร 3,780 บ./บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 14,080 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 3,780 บ./บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 10,240 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00102 ลว 17 มิ.ย.62

บ.ข่านต้า 9,120 บ. PO6206-00104 ลว 17 มิ.ย.62
135 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมหลังการเก็บเก่ียว 58,215.00 58,215.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 8,750 บ./ร้านเชียงฮง 3,215 บ./ร้านคลังพลาสติกร้านเชียงฮง 3,215 บ./ร้านคลังพลาสติก 50,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00105 ลว 17 มิ.ย.62

จ านวน 7 รายการ 50,000 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,000 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,000 บ. PO6206-00106 ลว 17 มิ.ย.62
PO6206-00107 ลว 17 มิ.ย.62

136 ขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก จ านวน 14 รายการ 17,318.00 17,318.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร 15,978 บ./บ.ข่านต้า 740 บ./บ.นาโนบราส 2,280 บ.บ.ฮอทิโกร 15,978 บ./บ.ข่านต้า 740 บ./บ.นาโนบราส 600 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00112 ลว 17 มิ.ย.62
PO6206-00113 ลว 17 มิ.ย.62
PO6206-00115 ลว 17 มิ.ย.62

137 ขอขซ้ือวัสดุบรรจุผลผลิต จ านวน 1 รายการ 129,920.00 129,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 129,920 บ. ร้านคลังพลาสติก 129,920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00136 ลว 19 มิ.ย.62
138 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,532.00 13,532.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิวเวิลด์อะโกรโพรดักส์ 16,820บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,939บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 13,532 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00139 ลว 19 มิ.ย.62

หจก.จ.เจริญการเกษตร 13,532 บ.
139 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 25,630.00 25,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,780 บ./บ.นาโนบราส 30,650 บ./ บ.นาโนบราส 1,250 บ./บ.เพ่ือนเกษตรกร 10,920 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00142 ลว 19 มิ.ย.62

บ.เพ่ือนเกษตรกร 10,920 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 1,900 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 745 บ./หจก.ธ.ปราณี PO6206-00145 ลว 19 มิ.ย.62
หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 745 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 12,715 บ PO6206-00147 ลว 19 มิ.ย.62
การเกษตร 31,001 บ PO6206-00148 ลว 19 มิ.ย.62

140 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 16,952.00 16,952.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 12,800บ./บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 19,378บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,800บ./บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 2,160บ./ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00149 ลว 19 มิ.ย.62
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 26,697 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 342 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3,650 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 342 บ. PO6206-00151 ลว 19 มิ.ย.62

PO6206-00153 ลว 19 มิ.ย.62
PO6206-00155 ลว 19 มิ.ย.62

141 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 142,778.00 142,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 142,778 บาท บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 142,778 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00014 ลว 6 มิ.ย.62
142 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 76,200.00 76,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล ไชยถา 76,200 บาท นายนพดล ไชยถา 76,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00089 ลว 17 มิ.ย.62
143 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,270.00 3,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,270 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,270 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00090 ลว 17 มิ.ย.62
144 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 9,980.00 9,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 9,980 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 9,980 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00091 ลว 17 มิ.ย.62
145 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 18 รายการ 75,795.00 79,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 49,245บ./บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 5,750 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 49,245บ./บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 5,750 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00092 ลว 17 มิ.ย.62



หจก.จ.เจริญการเกษตร 20,800 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 20,800 บ. PO6206-00094 ลว 17 มิ.ย.62
PO6206-00096 ลว 17 มิ.ย.62

146 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน จ านวน 4 รายการ 6,510.00           6,510.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิข 6,510 บ. ร้านกฤษณาพานิข 6,510 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00095 ลว.17 มิย.62
147 จัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 4 รายการ 99,900.00         99,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอสไตล์ฟิตเนส 99,900 บ ร้านไอสไตล์ฟิตเนส 99,900 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00097 ลว.17 มิย.62

148
ขอจ้างท าไวนิล จ านวน 5 รายการ

19,500.00 19,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 19,500 บาท ,/
ร้านศุภนันท์นพรินท์ 22,000 บาท,/ร้าน GoodWork media 
21,000บาท ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 19,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00137 ลว 19 มิ.ย.62

149
ขอจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 1 รายการ

2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 2,600 บาท ,/ร้านส
ปีดดีไซน์ 2,900 บาท,/ร้านวีอาร์โฆษณา 3,000 บาท ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 2,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00152 ลว 19 มิ.ย.62



150 ขอจ้างท าวัสดุโฆษณา จ านวน 9 รายการ 29,960.00 29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 29,960บาท ,/ร้าน
งานดี 32,000 บาท,/ร้าน Print@all 34,610 บาท/

ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ  ฤทธิกะลัส 29,960บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00159 ลว 19 มิ.ย.62

151

จ้างเหมาส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลรายแปลง
ของเกษตรกร และจัดท าแผนท่ีแสดงขอบเขต 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯแม่สอง (บ้านทีคุคีเหนือ
 - ใต้)

63,720.00 63,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรจิรา  ใจสุข 63,720 บาท นางสาวอรจิรา  ใจสุข 63,720 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00160  ลว 19 มิ.ย.62

152 ขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 30,780.00 30,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เพ่ือนเกษตรกร 18,480 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,800 บ./บ.เพ่ือนเกษตรกร 18,480 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,800 บ./ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00185  ลว 21 มิ.ย.62
หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,500 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,500 บ. PO6206-00186  ลว 21 มิ.ย.62

PO6206-00187  ลว 21 มิ.ย.62
153 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 10 รายการ 8,523.00 8,523.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 4,767บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,010บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 4,375 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00188  ลว 21 มิ.ย.62

ร้านเชียงฮง 1,888 บ./หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,540 บ. 3,010บ./ ร้านเชียงฮง 1,138 บ. PO6206-00189  ลว 21 มิ.ย.62
PO6206-00190  ลว 21 มิ.ย.62

154 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 11 รายการ 60,980.00 60,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ข่านต้า 6,450/บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 22,935 /
หจก.ธ ปรานีการเกษตร 28,345 / หจก. จ.เจริญการเกษตร 
3,250

บจก.ข่านต้า 6,450/บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 22,935
 /หจก.ธ ปรานีการเกษตร 28,345 / หจก. จ.เจริญ
การเกษตร 3,250

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00143 ลว 19 มื.ย. 62

 PO 6206-00150 ลว 19 มิ.ย. 62
PO 6206-00144 ลว 19 มิ.ย. 62
PO 6206-00146 ลว 19 มิ.ย. 62

155 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 17,580.00 17,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า 17,580 บจก.ข่านต้า 17,580 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00008 ลว 19 มิ.ย. 62
156 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 12,375.00 12,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า 12,375 บจก.ข่านต้า 12,375 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00079 ลว 19 มิ.ย. 62
157 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 19,200.00 19,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/19,200 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์/19,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00141 ลว 19 มิ.ย. 62
158 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 82,450.00 82,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 81,750 /บจก.เชียงใหมศึกษาภัณฑ์ 700 ร้านคลังพลาสติก 81,750 /บจก.เชียงใหมศึกษาภัณฑ์ 700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00086 ลว 17 มิ.ย. 62

PO 6206-00085 ลว 17 มิ.ย. 62
159 จ้างเหมาแรงงาน บางจ่ายรายงวด 4 งวด 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ กระธิโต/10,000 บ. นายณรงค์ กระธิโต/10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00059 ลว. 12 มิ.ย.62
160 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด/16,050 บ. บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด/16,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00162 ลว. 20 มิ.ย.62
161 จ้างเหมาส ารวจข้อมูล และจับพิกัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินรายแปลง 3 ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง99,580.00 99,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ตระการรัตน์ สัตยวงค์/85,540 บ. น.ส.ตระการรัตน์ สัตยวงค์/85,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00163 ลว. 20 มิ.ย.62
162 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ 2 รายการ 1,300.00 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/1,300 บ. ร้าน อินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส/1,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00135 ลว. 20 มิ.ย.62
163 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,300.00 4,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง  /2 รายการ 4300 มูลนิธิโครงการหลวง  /2 รายการ 4300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00006 ลว 5 มิ.ย. 62
164 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,485.00 9,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 9,485 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 9,485 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00007 ลว 5 มิ.ย. 62

บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด / 2 รายการ 9,520
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิสและบุตร จ ากัด / 1 รายการ 10,700

165 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 82,276.00 82,276.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 66,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 2 รายการ 66,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00008 ลว 5 มิ.ย. 62
บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 8 รายการ 18,236 บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 7 รายการ 16,276 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00009 ลว 5 มิ.ย. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 5 รายการ 13,930
166 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 11,115.00 11,115.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 3 รายการ 11,560 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 1 รายการ 1,170 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00010 ลว 5 มิ.ย. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 4 รายการ 11,115 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 4 รายการ 11,115 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00011 ลว 5 มิ.ย. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวงค์พานิช / 2 รายการ 1,630

167 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,380.00 4,573.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 1 รายการ 4,380ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 1 รายการ 4,380ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00012 ลว 5 มิ.ย. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช / 1 รายการ 4,440.00
ร้านกฤษณาพานิช / 1 รายการ 4,800.00

167 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,380.00 4,573.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร / 4 รายการ 70,200 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร / 2 รายการ 51,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00022 ลว 10 มิ.ย. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร / 2 รายการ 18,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร / 2 รายการ 18,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00023 ลว 10 มิ.ย. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร / 3 รายการ 66,000

168 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,807.00 5,807.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้งพาณิชย์ / 4 รายการ 3,025.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้งพาณิชย์ / 4 รายการ 3,025.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00120 ลว 17 มิ.ย. 62
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพรถนอมโลหะกิจ / 2 รายการ 6,225.00



ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮกเชียงล้งพาณิชย์ / 4 รายการ 3,025.00
169 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 40,780.00 40,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 5 รายการ 40,780.00 บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 5 รายการ 40,780.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00121 ลว 17 มิ.ย. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 3 รายการ 10,980.00
170 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 1,480.00 1,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 2 รายการ 1,480.00หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 2 รายการ 1,480.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00122 ลว 17 มิ.ย. 62

บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) / 2 รายการ 2,000.00
171 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ  17,300.00 17,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด / 3 รายการ 17,300.00 บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด / 3 รายการ 17,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00123 ลว 17 มิ.ย. 62

ร้านหลังมอเคร่ืองเขียน / 3 รายการ 17,500.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือนเรียนวิทยาภัณฑ์ / 3 รายการ 
17,605.00

172 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ   27,600.00 27,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 1 รายการ 27,600.00หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 1 รายการ 27,600.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00124 ลว 17 มิ.ย. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) / 1 รายการ 29,988.00

173 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ    22,800.00 22,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)/ 5 รายการ 22,080.00บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)/ 5 รายการ 22,080.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00126 ลว 17 มิ.ย. 62
บริษัท อาร์แอนด์ที ซิสเท็มส์ จ ากัด / 5 รายการ 22,680.00



บริษัท ไอสโตร์แลนด์ จ ากัด / 5 รายการ 22,830.00
174 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,500.00 34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง  /1 รายการ 34,500.00 มูลนิธิโครงการหลวง  /1 รายการ 34,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00128 ลว 19 มิ.ย. 62
175 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,780.00 1,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 1 รายการ 1,780.00 บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 1 รายการ 1,780.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00129 ลว 19 มิ.ย. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 1,890.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
176 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,780.00 1,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 1 รายการ 840.00 บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 1 รายการ 840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00130 ลว 19 มิ.ย. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 1,356.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 1 รายการ 840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 1 รายการ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

177 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 20,020.00 20,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร / 2 รายการ 20,560.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 13,120.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00131 ลว 19 มิ.ย. 62
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 1 รายการ 6,900.00 บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 1 รายการ 6,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00132 ลว 19 มิ.ย. 62

178 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 8,052.00 8,052.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 4 รายการ 8,235.00 บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 3 รายการ 6,315.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00133 ลว 19 มิ.ย. 62
วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร / 4 รายการ 8,433.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร / 1 รายการ 1,737.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00134 ลว 19 มิ.ย. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 2 รายการ 4,575.00
179 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 4,805.00 4,805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 4 รายการ 4,805.00 บริษัท ล้ิมศักดากุล จ ากัด / 4 รายการ 4,805.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00164 ลว 20 มิ.ย. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จ ากัด / 1 รายการ 440.000
บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด / 2 รายการ 1,705.00

180 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 17,100.00 17,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง  /1 รายการ 17,100.00 มูลนิธิโครงการหลวง  /1 รายการ 17,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00166 ลว 20 มิ.ย. 62
181 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 7,072.00 7,072.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 6,760.00 บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 2 รายการ 6,760.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00168 ลว 20 มิ.ย. 62

หจก.สมาร์ท มาร์ท/ 2 รายการ 3,740.00 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช (ส านักงานใหญ่) / 1 รายการ 312.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00170 ลว 20 มิ.ย. 62
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช (ส านักงานใหญ่) / 1 รายการ 312.00
หจก.ศิริวงศ์พานิช (ส านักงานใหญ่) / 1 รายการ 528.00

182 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 40,095.00 40,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช / 7 รายการ 16,295.00 ร้านกฤษณาพานิช / 7 รายการ 16,295.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00174 ลว 20 มิ.ย. 62
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนเจอรอล อะกริคัลเจอร์ จ ากัด / 1 รายการ 23,800.00 บริษัท เนเจอรอล อะกริคัลเจอร์ จ ากัด / 1 รายการ 23,800.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00175 ลว 20 มิ.ย. 62

หจก. จ.เจริญการเกษตร / 3 รายการ 4,350.00
183 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 62,300.00 62,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 26,500.00 หจก.ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 26,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00177 ลว 20 มิ.ย. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสังฆะชัยการเกษตร / 2 รายการ 31,300.00 ร้านสังฆะชัยการเกษตร / 2 รายการ 31,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00178 ลว 20 มิ.ย. 62
บ. แกลสซ่ีแลนด์ / 3 รายการ 27,250.00 บ. แกลสซ่ีแลนด์ / 1 รายการ 4,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00179 ลว 20 มิ.ย. 62
หจก. จ.เจริญการเกษตร / 1 รายการ 32,500.00

184 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 รายการ 42,705.00 42,705.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 12 รายการ 42,705.00หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 12 รายการ 42,705.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00182 ลว 20 มิ.ย. 62
บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) / 12 รายการ 45,685.00

185 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,750.00 9,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สวนไผ่บุญธรรม โดย นายธรรมรัตน์ บุญธรรมมี / 3 รายการ 9,750.00สวนไผ่บุญธรรม โดย นายธรรมรัตน์ บุญธรรมมี / 3 รายการ 9,750.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00183 ลว 20 มิ.ย. 62
186 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 รายการ 46,745.00 46,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 11 รายการ 47,295.00หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 8 รายการ 41,175.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00194 ลว 24 มิ.ย. 62

บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) / 10 รายการ 21.00บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) / 3 รายการ 5,570.00ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00195 ลว 24 มิ.ย. 62
187 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 30,420.00 30,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชระวงค์การค้า โดยนางวิราวรรณ  พรมสวะนา / 11 รายการ 30,420ร้านวัชระวงค์การค้า โดยนางวิราวรรณ  พรมสวะนา / 11 รายการ 30,420ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00202 ลว 24 มิ.ย. 62
188 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 85,732.00 85,732.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮกเชียงล้ง / 3 รายการ 17,790.00 หจก.ฮกเชียงล้ง / 1 รายการ 5,940.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00204 ลว 24 มิ.ย. 62

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร / 9 รายการ 87,575.00 หจก.จ.เจริญการเกษตร / 5 รายการ 70,385.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00205 ลว 24 มิ.ย. 62
บ. แกลสซ่ีแลนด์ / 9 รายการ 93,756.00 บ. แกลสซ่ีแลนด์ / 3 รายการ 9,40700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO 6206-00206 ลว 24 มิ.ย. 62

189 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,815.00 22,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคมีกิจเกษตร 22,815 บจก.เคมีกิจเกษตร 22815 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00203 ลว 24 มิ.ย. 62

190 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 25,760.00 25,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,400 หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-000015 ลว 24 มิ.ย.62
หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 15,360 หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 15,360 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-000011 ลว 24 มิ.ย.62

192 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,090.00 7,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,250 หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-000012 ลว 24 มิ.ย.62
หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 3,840 หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 3,840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-000013 ลว 24 มิ.ย.62

193 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,840.00 3,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 3840 หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 3840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00014 ลว 24 มิ.ย. 62



194 จัดซ้ือส านักงานจ านวน 5 รายการ 5,910.00 5,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 5910 หจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 5910 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-00201  ลว 24 มิ.ย. 62

195 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 3840 หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้างเผือก 3840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6206-000200 ลว 24 มิ.ย. 62

196 รายงานขอจัดซ้ือต้นกล้าไม้ 68,000.00 68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายจ าลอง อนุวงศ์ประพันธ์ 15,000 / นายวิเชียร แซ่ท้าว 
20,000 / นายเทพพิชิต อนุวงศ์ประพนธ์ 6,000 / นายดุสิต จิ
โน 27,000

นายจ าลอง อนุวงศ์ประพันธ์ 15,000 / นายวิเชียร แซ่ท้าว 
20,000 / นายเทพพิชิต อนุวงศ์ประพนธ์ 6,000 / นายดุสิต
 จิโน 27,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 7746 ลว. 4 มิ.ย. 62

197
รายงานขอซ้ืออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตกรรม

4,998.00 4,998.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเรือนค า ป่า / 4,998 นางสาวเรือนค า ป่า / 4,998 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 7829 ลว. 5 มิ.ย. 62

198 รายงานจัดซ้ือกล้ากาแฟฟพันธ์ุอราบิก้า 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาติชาย ชิโน / 10,000 นายชาติชาย ชิโน / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 7830 ลว. 5 มิย. 62
199 รายงานจ้างเหมารถตู้ 12,200.00 12,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรันธนิน ปานเสียง / 12,200 นายจิรันธนิน ปานเสียง / 12,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ตปท. 84 ลว. 7 มิ.ย. 62



200 รายงานขอจ้างเหมารถตู้ในสปป.ลาว 24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญเท่ียง วันนาทอง / 24,000 นายบุญเท่ียง วันนาทอง / 24,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ตปท. 85 ลว. 7 มิ.ย. 62
201 รายงานขอซ้ือของท่ีระลึก 4,599.00 4,599.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โครงการหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง / 4,599 โครงการหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง / 4,599 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ตปท. 86 ลว. 7 มิ.ย. 62
202 รายงานขอซ้ือของท่ีระลึกส าหรับผู้น าเกษตรกร 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านค้ามูลนิธิโครงการหลวง สาขาสุเทพ / 2,000 ร้านค้ามูลนิธิโครงการหลวง สาขาสุเทพ / 2,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 7948 ลว. 7 มิ.ย. 62

203 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ 82,500.00 82,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสายัณ กาใว / นายดวงแก้ว ปินค า / นางเฉลียว วิไล 
57,500

นายสายัณ กาใว / นายดวงแก้ว ปินค า / นางเฉลียว วิไล 
57,500

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 7731 ลว. 4 มิ.ย. 62

204
รายงานขอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชลวิทย์ โครตบาล / 5,400 นายชลวิทย์ โครตบาล / 5,400

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สว. 2780 ลว. 5 มิ.ย. 62

205 รายงานขอซ้ือดินปลูก 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์ แซ่จ๋าว / 15,000 นายธีรพงษ์ แซ่จ๋าว / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 2789 ลว. 6 มิ.ย. 62
206 รายงานขอซ้ือวัสดุเกษตร (ต้นอะโวกาโด) 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดุสิต จิโน / 9,000 นายดุสิต จิโน / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 2777 ลว. 5 มิ.ย. 62
207 รายงานขอซ้ือวัสดุประปา 6,965.00 6,965.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพร้าววัสดุก่อสร้าง / 6,965 ร้านพร้าววัสดุก่อสร้าง / 6,965 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 2785 ลว. 6 มิ.ย. 62
208 รายงานขอซ้ือวัสดุประปา 6,090.00 6,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายซีเมนต์-บล็อก / 6,090 ร้านอ้ายซีเมนต์-บล็อก / 6,090 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 2788 ลว. 6 มิ.ย. 62
209 รายงานขอจ้างเหมารถตู้ 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชัย ยาวิเลิง / 3,600 นายอภิชัย ยาวิเลิง / 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 7911 ลว. 6 มิ.ย. 62
210 รายงานขอจัดซ้ือวัสดุการเกษตรและประปา 91,255.00 91,255.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีระการเกษตร / 91,255 ร้านพีระการเกษตร / 91,255 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 8012 ลว. 7 มิ.ย. 62
211 รายงานขอซ้ือ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือกระจายน้ าฯ 24,990.00 24,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสา ทาแปง / 24,990 นางสาวสา ทาแปง / 24,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 8015 ลว. 7 มิ.ย. 62
212 รายงานขอซ้ือกล้าไม้และข้ีหมูหลุม 32,750.00 32,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมบัติ แก้วน้อย 26,750 / นายชน เสาร์ค า 6,000 นางสมบัติ แก้วน้อย 26,750 / นายชน เสาร์ค า 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 8010 ลว. 7 มิ.ย. 62
213 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ที.กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 10,800 หจก. อาร์ที.กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 10,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 8011 ลว. 7 มิ.ย. 62
214 รายงานขอจ้างท าถุงผ้าดิบส าหรับใส่ผลผลิต 11,100.00 11,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ๊ิก แบ็ก ดีไชน์ / 11,100 ร้าน บ๊ิก แบ็ก ดีไชน์ / 11,100 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.8687 ลว. 19 มิ.ย. 62
215 รายงานขอซ้ือต้นกล้าหวายหนามขาว 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิศา เยอะเซาะ / 5,000 นางสาวสุนิศา เยอะเซาะ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 3108 ลว. 24 มิ.ย. 62
216 รายงานขอจ้างเหมารถยนต์ขนขยะพิษ 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชคอุดม แก้วมณี / 4,000 นายโชคอุดม แก้วมณี / 4,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 8911 ลว. 25 มิ.ย. 62
217 รายงานขอจ้างก าจัดวัชพืชและเปล่ียนพลาสติกฯ 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม วงศ์ศรีใส / 8,000 นายเฉลิม วงศ์ศรีใส / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 3119 ลว. 24 มิ.ย. 62
218 รายงานขอซ้ือของท่ีระลึก 1,388.00 1,388.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. สุวรรณชาติ / 1,388 บจก. สุวรรณชาติ / 1,388 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สอธ. 288 ลว. 26 มิ.ย. 62
219 รายงานขอจ้างท านามบัตร 1,300.00 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน AS Photo Star / 1,300 ร้าน AS Photo Star / 1,300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สอธ. 281 ลว. 24 มิ.ย. 62
220 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนุชจรินทร์ ปิมปา / 50,000 นางนุชจรินทร์ ปิมปา / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 3033 ลว. 20 มิ.ย. 62
221 รายงานขอจ้างเหมาติดต้ังมิเตอร์วัดปริมาณน้ าฯ 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ อุตภิระ / 10,000 นายสมบูรณ์ อุตภิระ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 3036 ลว. 20 มิ.ย. 62
222 รายงานขอซ้ือวัสดุโรงเรือน 11,550.00 11,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุนิภาพาณิชย์ / 11,550 ร้านสุนิภาพาณิชย์ / 11,550 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 3034 ลว. 20 มิ.ย. 62
223 รายงานขอจ้างเหมาตักกากกาแฟและเคล่ือนย้าย 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประยูร สุขขา / 10,000 นายประยูร สุขขา / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.3120 ลว. 24 มิ.ย. 62
224 รายงานจ้างเหมาบริการเตรียมแปลงปลูกฯ 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เทียนรุ่งยอดภู / 8,000 นายสุชาติ เทียนรุ่งยอดภู / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 3121 ลว. 24 มิ.ย. 62

225
รายงานขอจ้างแรงงานทดสอบความงอกของ
เมล็ดงาข้ีม้อน

8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงค์ เรือนแก้ว / 8,000 นายกิตติพงค์ เรือนแก้ว / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 2917 ลว. 13 มิ.ย. 62

226 รายงานจ้างเหมาเตรียมสถานท่ีฯ 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายช าราญ วันต๊ะ / 5,000 นายช าราญ วันต๊ะ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 8985 ลว. 26 มิ.ย. 62
227 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ฯ 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัศมี ทะบูระกรณ์ / 35,000 นายรัศมี ทะบูระกรณ์ / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ 8984 ลว. 26 มิ.ย. 62

228
รายงานขอซ้ือวัสดุและผลผลิตทางการเกษตร 6 
รายการ

19,000.00 19,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉาย แสงยะ / 19,000 นางฉาย แสงยะ / 19,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 9144 ลว. 28 มิ.ย. 62



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00      100,000.00      เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 50,169.30        กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร 50,169.30         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00001
กองบิน 41 ลว. 4 มิ.ย. 62

2 จ้ำงนักเรียน นักศึกษำช่วยปฏิบัติงำน 46,800.00        46,800.00        ตกลงรำคำ 1.นำงสำววนิดำ ภู่สิงห์ 11,700.00        นำงสำววนิดำ ภู่สิงห์ 11,700.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00002
จ้ำนวน 4 คน 2.นำงสำวอำรียำ ผิวนวล 11,700.00        ลว. 4 มิ.ย. 62

3.นำงสำววันวิสำข์ พำลี 11,700.00        
4.นำงสำวสุพรรษำ ฤทธิพิพัฒน์ 11,700.00        นำงสำวอำรียำ ผิวนวล 11,700.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00003

ลว. 4 มิ.ย. 62

นำงสำววันวิสำข์ พำลี 11,700.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00004
ลว. 4 มิ.ย. 62

นำงสำวสุพรรษำ ฤทธิพิพัฒน์ 11,700.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00005
ลว. 4 มิ.ย. 62

3 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส้ำหรับจัดกิจกรรม 15,120.00        15,120.00        เฉพำะเจำะจง นำยผดุงพล สุคนธมนตรีกุล 15,120.00        นำยผดุงพล สุคนธมนตรีกุล 15,120.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00006
จ้ำนวน 33 รำยกำร ลว. 4 มิ.ย. 62

4 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 83-3065 เชียงใหม่ 11,106.60        11,106.60        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 11,106.60        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 11,106.60         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00007
ลว. 5 มิ.ย. 62

5 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร 24,000.00        24,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 7,988.19          ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 7,988.19           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00008
โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก ลว. 7 มิ.ย. 62

6 ซ้ือกล้วยไม้ จ้ำนวน 8 รำยกำร 99,960.00        99,960.00        เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 99,960.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 99,960.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00009
2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น 105,840.00      ลว. 11 มิ.ย. 62
3.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ 111,720.00      

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 12,000.00        12,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ้ำกัด 12,000.00        บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ้ำกัด 12,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00010
2.ร้ำนภัทรวดี 12,500.00        ลว. 11 มิ.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 13,000.00        

8 ซ้ืออำหำรปลำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 2,892.00          2,892.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,892.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,892.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00011
2.พิณทองกำรเกษตร 2,934.00          ลว. 11 มิ.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 2,910.00          

9 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์หม้อต้มน้้ำร้อนไฟฟ้ำ 650.00             650.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ศักด์ิ ซัพพลำย โดยนำยจริณธรณ์ หอมชิด 650.00             ร้ำนพงษ์ศักด์ิ ซัพพลำย 650.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00012

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี    5     เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี    5     เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

จ้ำนวน 1 เคร่ือง โดยนำยจริณธรณ์ หอมชิด ลว. 13 มิ.ย. 62

10 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองซักผ้ำ รำชพฤกษ์เพลซ 4,050.00          4,050.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ศักด์ิ ซัพพลำย โดยนำยจริณธรณ์ หอมชิด 4,050.00          ร้ำนพงษ์ศักด์ิ ซัพพลำย 4,050.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00013
จ้ำนวน 1 เคร่ือง โดยนำยจริณธรณ์ หอมชิด ลว. 13 มิ.ย. 62

11 จ้ำงปรับปรุงระบบน้้ำตก 50,000.00        50,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยเอกวิน ก๋องมูล 50,000.00        นำยเอกวิน ก๋องมูล 50,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00014
2.นำยเมืองจันทร์ ศรีมูล 57,000.00        ลว. 14 มิ.ย. 62
3.นำยสมพร ปัญญำ 60,000.00        

12 ซ้ือพรรณไม้ (พืชทะเลทรำย) จ้ำนวน 3 รำยกำร 15,050.00        15,050.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววรลักษณ์ ชัยพันธ์ 15,050.00        นำงสำววรลักษณ์ ชัยพันธ์ 15,050.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00015
ลว. 20 มิ.ย. 62

13 จ้ำงท้ำส่ือป้ำยประชำสัมพันธ์กิจกรรม จ้ำนวน 2 รำยกำร 18,323.75        18,323.75        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 18,323.75        ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 18,323.75         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00016
2.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 23,950.00        ลว. 21 มิ.ย. 62
3.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 21,835.00        

14 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ้ำนวน 43 รำยกำร 99,906.00        99,906.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 99,906.00        บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 99,906.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00017
หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน 114,891.90       ลว. 21 มิ.ย. 62
ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 124,882.50       

15 ซ้ือไม้ดอกปทุมมำ จ้ำนวน 12 รำยกำร 420,000.00      420,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยประดิษ ค้ำโพธ์ิ 420,000.00      นำยประดิษ ค้ำโพธ์ิ 420,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00018
2.นำยสอนศักด์ิ พนำชูชีพ 455,000.00      ลว. 24 มิ.ย. 62
3.นำงสมพร ปู่ผัด 490,000.00      

16 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กต 3345 เชียงใหม่ 1,500.00          1,522.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 1,500.00          ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 1,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00019
ลว. 26 มิ.ย. 62

17 ซ้ือแบตเตอร่ีและยำงนอก รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 4,300.00          4,300.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 2,600.00          บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 2,600.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00020
ผษ 5417 เชียงใหม่ จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 2,700.00          ลว. 26 มิ.ย. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 2,700.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00021
ลว. 26 มิ.ย. 62

18 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศอำคำรส้ำนักงำน 1 29,585.50        29,585.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 29,585.50        บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 29,585.50         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00022
ลว. 26 มิ.ย. 62

19 จ้ำงลงสปอตประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีวิทยุ งำนชมสวน 20,000.00        20,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 10,000.00        สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 10,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00023



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี    5     เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ฤดูฝน "Rainy Season" จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.บริษัท อสมท จ้ำกัด (มหำชน) สำขำล้ำพูน 1 10,000.00        จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 26 มิ.ย. 62

บริษัท อสมท จ้ำกัด (มหำชน) 10,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00024
สำขำล้ำพูน 1 ลว. 26 มิ.ย. 62

20 ซ้ือโทรทัศน์ (ครุภัณฑ์) จ้ำนวน 2 รำยกำร 240,000.00      240,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด 240,000.00      บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด 240,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00025
2.บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ำกัด 244,850.00      ลว. 26 มิ.ย. 62
3.บริษัท แมทริกซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ำกัด 249,500.00      

21 ซ้ือเคร่ืองกรองน้้ำ (ครุภัณฑ์) 6,990.00          6,990.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลเตอร์ มำร์ท จ้ำกัด 6,990.00          บริษัท ฟิลเตอร์ มำร์ท จ้ำกัด 6,990.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00026
ลว. 28 มิ.ย. 62

22 ซ้ือวัสดุปลูก จ้ำนวน 12 รำยกำร 205,094.00      205,094.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 192,203.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 72,200.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6206-00027
2.บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ้ำกัด (มหำชน) 25,680.00        (จ้ำนวน 5 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 27 มิ.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร 33,500.00        
4.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 85,920.00        บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ้ำกัด (มหำชน) 25,680.00         PO6206-00028
5.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 17,534.00        (จ้ำนวน 5 รำยกำร) ลว. 27 มิ.ย. 62
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 147,910.00      

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร 33,500.00         PO6206-00029
(จ้ำนวน 5 รำยกำร) ลว. 27 มิ.ย. 62

บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 70,920.00         PO6206-00030
(จ้ำนวน 5 รำยกำร) ลว. 27 มิ.ย. 62

ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 2,794.00           PO6206-00031
(จ้ำนวน 5 รำยกำร) ลว. 27 มิ.ย. 62

23 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 1,500.00          1,500.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 1,500.00          บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 1,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00001
ลว. 7 มิ.ย. 62

24 จ้ำงผลิตนำฬิกำ จ้ำนวน 400 เรือน 40,000.00        40,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ม.พีรพันธ์ จ้ำกัด 40,000.00        บริษัท ม.พีรพันธ์ จ้ำกัด 40,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00002
ลว. 11 มิ.ย. 62

25 จ้ำงผลิตเส้ือเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ 245,000.00      245,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอฟซี สกรีน แอนด์ พรินต้ิง โดยนำยรณกฤษ มโนกิตธนกร 245,000.00      ร้ำนเอฟซี สกรีน แอนด์ พรินต้ิง 245,000.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00003
จ้ำนวน 3 รำยกำร โดยนำยรณกฤษ มโนกิตธนกร ลว. 11 มิ.ย. 62

26 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยท่ีร้ำนจ้ำหน่ำนสินค้ำ 2,825.40          2,825.40          เฉพำะเจำะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 2,825.40          บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 2,825.40           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00004



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี    5     เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

จ้ำนวน 25 รำยกำร ลว. 11 มิ.ย. 62

27 ซ้ือชุดอุปกรณ์นับสินค้ำเพ่ือกำรให้บริกำรโรงแรม 25,573.00        25,573.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จ้ำกัด 25,573.00        บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จ้ำกัด 25,573.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00005
รำชพฤกษ์เพลซ 2.บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จ้ำกัด 27,927.00        ลว. 11 มิ.ย. 62

3.บริษัท เพอร์เฟ็ค คอนเน็คช่ัน จ้ำกัด 27,713.00        



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี    5     เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

28 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 3,750.00          3,750.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 3,750.00          บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 3,750.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00006
ลว. 13 มิ.ย. 62

29 จ้ำงผลิตแม่เหล็กติดตู้เย็น จ้ำนวน 1,500 ช้ิน 118,235.00      118,235.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสิกฮอลิเดย์ จ้ำกัด 118,235.00      บริษัท เบสิกฮอลิเดย์ จ้ำกัด 118,235.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00007
ลว. 13 มิ.ย. 62

30 จ้ำงเหมำรถแบ็คโฮขนำด PC200 พร้อมคนขับและ 60,000.00        60,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำงอรุณวรรณ ญำนะ 60,000.00        นำงอรุณวรรณ ญำนะ 60,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00008
น้้ำมันเช้ือเพลิง 2.นำงเรณู เฟ่ืองอุย 63,000.00        ลว. 14 มิ.ย. 62

3.นำยฤทธิรงค์ บุญมำ 66,000.00        

31 จ้ำงผลิตเอกสำรข้อมูลสถำนท่ีจัดประชุม อบรม สัมมนำ 1,701.30          1,701.30          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภทระ พรี-เพรส 1,701.30          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภทระ พรี-เพรส 1,701.30           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00009
ลว. 14 มิ.ย. 62

32 จ้ำงเหมำตัดแต่งไม้ใหญ่และยกปลูก 300,000.00      300,000.00      เฉพำะเจำะจง สวนนัทพงค์พันธ์ุไม้ โดยนำยนัทพงค์ เรืองศรี 300,000.00      สวนนัทพงค์พันธ์ุไม้ โดยนำยนัทพงค์ เรืองศรี 300,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00010
สวนพันใบ โดยนำยสิทธิพันธ์ ปันมะ 320,000.00       ลว. 17 มิ.ย. 62
บริษัท ถุงทองค้ำ จ้ำกัด 350,000.00       

33 ซ้ือปูนซีเมนต์ 240.00             240.00             เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 240.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 240.00              เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00011
2.ร้ำนน้้ำทรัพย์วัสดุก่อสร้ำง 244.00             ลว. 21 มิ.ย. 62
3.ร้ำนภัทรวดี 250.00             

34 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 26 รำยกำร 19,749.65        19,749.65        เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 19,749.65        บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 19,749.65         เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00012
ลว. 24 มิ.ย. 62

35 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 15 รำยกำร 6,943.70          6,943.70          เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิงซิงเฮง จ้ำกัด 6,943.70          บริษัท ซิงซิงเฮง จ้ำกัด 6,943.70           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00013
ลว. 24 มิ.ย. 62

36 ซ้ือพรรณไม้ตกแต่งสวนองค์กำรหน่วยงำนภำคี 84,400.00        84,400.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 84,400.00        ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 84,400.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00014
จ้ำนวน 5 รำยกำร 2.ร้ำนเอ้ือพรรณ มูรพันธ์ุ โดยนำงสำวอิสรำภรณ์ มำนวล 97,500.00        ลว. 26 มิ.ย. 62

3.ร้ำนนำงล้ำดวน รำชวงศำ โดยนำงล้ำดวน รำชวงศำ 102,000.00      

37 ซ้ืออุปกรณ์ในกำรท้ำกิจกรรม โครงกำรเปิดโลกกำรเรียนรู้ 3,809.00          3,809.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 2,920.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 2,920.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00015
ให้กับเด็กด้อยโอกำสและเด็กนักเรียนในถ่ินทุนกันดำร 2.บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) สำขำหำงดง 1 889.00             ลว. 26 มิ.ย. 62
จ้ำนวน 12 รำยกำร

889.00             บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 889.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6206-00017
สำขำหำงดง 1 ลว. 26 มิ.ย. 62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี    5     เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

38 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์หน่วยงำนภำคี จ้ำนวน 5 รำยกำร 710.00             710.00             เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 710.00             บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 710.00              เสนอรำคำต้่ำสุด PO6206-00016
2.ร้ำนพิณทองกำรเกษตร 733.00             ลว. 26 มิ.ย. 62
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 737.00             



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี    5     เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

39 จ้ำงเหมำรถบรรทุก 6 ล้อด๊ัมขนำด 5 คิว พร้อมคนขับ 30,000.00        30,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยดนัย ศรีบัว 30,000.00        นำยดนัย ศรีบัว 30,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.35
และน้้ำมันเช้ือเพลิง 2.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 32,000.00        

3.ร้ำนน้องมำยด์พันธ์ุไม้ 38,000.00        

40 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำอุทยำนหลวง 44,146.00        44,146.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง 44,146.00        บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 44,146.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.36
รำชพฤกษ์ จ้ำนวน 34 รำยกำร สำขำเชียงใหม่ 2 หำงดง

41 จ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำร (ส่ีล้อแดง) พร้อมคนขับและ 40,000.00        40,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยณัฐจักร์ ตำดี 40,000.00        นำยณัฐจักร์ ตำดี 40,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.164
น้้ำมันเช้ือเพลิง จ้ำนวน 80 รอบ 2.นำยอนันต์ ปัญญำฟู 44,000.00        

3.นำงสำวสุมำลี นันตำรำช 48,000.00        

42 ซ้ือวัสดุส้ำหรับจัดกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ 34,030.00        34,030.00        เฉพำะเจำะจง สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 34,030.00        สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 34,030.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.167
จ้ำนวน 55 รำยกำร

43 จ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีสวนโซน 1 1,999,000.00   1,999,000.00   e-bidding 1.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 1,839,000.00   บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 1,839,000.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน - และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี 17/2562

ลว. 21 มิ.ย. 62

44 โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีส่งเสริมสุขภำพและสันทนำกำร 2,500,000.00   3,499,000.00   e-bidding 1.บริษัท โอเวอร์โฟล ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จ้ำกัด 3,400,000.00   ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่ค้ำวิศวกรรม 3,189,000.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
(ลำนจอดรถ P4 และอำคำรจ้ำหน่ำยบัตร) 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่ค้ำวิศวกรรม 3,189,000.00   และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี 18/2562

3.บริษัท เทพบูรพำโยธำกำร จ้ำกัด 3,300,000.00   ลว. 21 มิ.ย. 62
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