
ล ำดับ งำนท่ีจดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00            7,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงคอมทัวร์ / 7,000 บ. หจก. คิงคอมทัวร์ / 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00008 ลว. 6 ม.ค.63
2 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์  ไชยชมภ ู/ 5,300 บ. นำยประพนัธ์  ไชยชมภ ู/ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00004 ลว. 6 ม.ค.63
3 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 7,000 บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00064 ลว. 7 ม.ค. 63
4 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00065 ลว. 7 ม.ค. 63
5 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00066 ลว. 7 ม.ค. 63
6 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 8,700 บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 8,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00063 ลว. 6 ม.ค. 63
7 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล บำ้นแม่ทะลำย / 35,000 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล บำ้นแม่ทะลำย / 35,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00003 ลว. 6 ม.ค. 63
8 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ ประเทศไทย 29,000 บ./ HP Online 31,250 บ./ Printer-Thailand.com 29,853 บ.บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ ประเทศไทย 29,000 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00015 ลว. 6 ม.ค. 63
9 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 6,900 บ. มูลนธิิโครงกำรหลวง 6,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00010 ลว. 6 ม.ค. 63
10 จดัซ้ือวัสดุไฟฟำ้จ ำนวน 2 รำยกำร 1,980.00 1,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอแซน โซลูชั่น 2,500 บ./ เจที คอมพวิเตอร์เนต็เวิร์คแอนด์ เซอร์วิส 2,600บ./ ดิ แอดวำนซ์ โซลูชั่น 1,980 บ. ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 1,980 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00019 ลว. 6 ม.ค. 63
11 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,575.00 6,575.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,575 บ./ บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 3,550 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,575 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00021 ลว. 6 ม.ค. 63
12 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00056 ลว. 6 มค.63
13 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3 รำยกำร 95,395.00 95,395.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 95,395 บ. หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 95,395 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00030 ลว.6 มค.63
14 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3 รำยกำร 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  ยิง่คุณจตุัรัส 15,000 บ. นำยพงศกร  ยิง่คุณจตุัรัส 15,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00029 ลว. 6 มค.63

15 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1 รำยกำร 51,000.00 51,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิสและบตุร จ ำกดั 51,000 บ. บ.วิสและบตุร จ ำกดั 51,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00028 ลว.6 มค.63
PO6301-00042 ลว. 7 มค.63
PO6301-00043 ลว. 7 มค.63
PO6301-00044 ลว. 7 มค.63
PO6301-00045 ลว. 7 มค.63

17 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,360.00 4,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 4,360 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 4,660 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 4,360 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00049 ลว.7 มค.63
18 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 25,380.00 25,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 25,380 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 26,920 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 25,380 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00046 ลว.7 มค.63

PO6301-00050 ลว.7 มค.63
PO6301-00051 ลว.7 มค.63

20 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำนและคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 32 รำยกำร 9,109.50 9,109.50 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 2,450 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3,482.50 บ./บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,097 บ./ บ.เชียงหมึ่กษำภณัฑ์ 1,080 บ.หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 2,450 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3,482.50 บ./บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,097 บ./ บ.เชียงหมึ่กษำภณัฑ์ 1,080 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00052 ลว. 7 มค.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00053 ลว. 7 มค.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00054 ลว. 7 มค.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00055 ลว. 7 มค.63

21 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 35,040.00 35,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยไม้ผล ไม้ยนืต้น บำ้นแม่ทะลำย 35,040 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยไม้ผล ไม้ยนืต้น บำ้นแม่ทะลำย 35,040 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00048 ลว. 7 มค.63
22 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพยรุ่์งเรืองกจิ 60,000 บ. ร้ำนน้ ำทิพยรุ่์งเรืองกจิ 60,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00047 ลว.7 มค.63
23 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00061 ลว. 9 ม.ค. 63
24 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เด่นชัยเทค จ ำกดั 8,900 บ. บ.เด่นชัยเทค จ ำกดั 8,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00080 ลว. 13 ม.ค. 63

PO6301-00084 ลว. 13 ม.ค. 63
PO6301-00085 ลว. 13 ม.ค. 63
PO6301-00086 ลว. 13 ม.ค. 63
PO6301-00087 ลว. 13 ม.ค. 63
PO6301-00088 ลว. 13 ม.ค. 63

27 จดัซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำ่กำรค้ำ 7,500 บ. ร้ำนฮำเลลูยำ่กำรค้ำ 7,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00126 ลว. 16 ม.ค. 63
จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบยีน ขฉ 7133 ชม 25,894.00 25,894.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.88 ดำวรุ่ง จ ำกดั 25,894 บ. บ.88 ดำวรุ่ง จ ำกดั 25,894 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00142 ลว. 16 ม.ค. 63
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00145 ลว. 13 ม.ค. 63

29 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0010 ลว. 13 ม.ค. 63
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0011 ลว. 16 ม.ค. 63
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 10,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 10,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00141 ลว. 16 ม.ค. 63

31 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00168 ลว. 13 ม.ค. 63
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 8,700 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 8,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0016 ลว. 13 ม.ค. 63

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2563

สถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี .........กมุภำพนัธ์ 2563

17,880.00จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 11 รำยกำร25 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณหจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 5,820 บ ศิริวงศ์พำนชิ 6,110 บ./ บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 5,950 บ.หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 8,150 บ./ บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 5,450 บ./ ศิริวงศ์พำนชิ 12,634 บ./ บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 5,950 บ.วิธีเฉพำะเจำะจง17,880.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณบ.ยเูนี่ยน ซำยน ์จ ำกดั 6,610 บ./หจก.จเจริญกำรเกษตร 6,160 บ./ร้ำนกฤษณำพำนชิ 6,540 บ./หจก ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,806 บ.บ.ยเูนี่ยน ซำยน ์จ ำกดั 6,610 บ./หจก.จเจริญกำรเกษตร 6,160 บ./ร้ำนกฤษณำพำนชิ 6,540 บ./หจก ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,806 บ.วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.ข่ำนต้ำ 9,245 บ./ บ. ฮอทิโกร 30,900 บ. บ.ข่ำนต้ำ 9,245 บ./ บ. ฮอทโิกร 30,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

23,116.0023,116.00จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นและวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 23 รำยกำร16

19 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 43 รำยกำร
25,716.00

25,716.00 หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 10,624 บ./หจกเชียงใหม่มำนะพำนชิ 15,092 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 10,624 บ./หจกเชียงใหม่มำนะพำนชิ 15,092 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

28

จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร26 40,145.00 40,145.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

วิธีเฉพำะเจำะจง

30

32



จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00167 ลว. 13 ม.ค. 63
33 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบยีน ขฉ 7131 ชม. 3,690.43 3,690.43 วิธีเฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกดั / 3,690.43 บ. โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกดั / 3,690.43 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00169 ลว. 17 ม.ค. 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน จ ำนวน 1 รำยกำร 7,490.00 7,490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 4 U SOLUTION 8,025 บ./ บ.วัชระแอนด์เนทเวอร์ค 8,346 บ./ บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ 7,490 บ. บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ 7,490 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00170 ลว. 17 ม.ค. 63
จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,360.00 6,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 4 U SOLUTION 9,600 บ./ บ.วัชระแอนด์เนทเวอร์ค 10,200 บ./ บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ 9,160 บ./ บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 6,360 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ / 6,360 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00171 ลว. 17 ม.ค. 63

35 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 100,000 บ. มูลนธิิโครงกำรหลวง 100,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00172 ลว. 17 ม.ค. 63
36 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน จ ำนวน 3 รำยกำร 17,200.00 17,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหเฟอร์นเิจอร์ 17,200 บำท หจก กลุภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์ 9,800/หจก เชียงใหม่มำนะพำนชิ 10,835 บำท/รวยทรัพยก์ำรค้ำ 20,200 บำทสหเฟอร์นเิจอร์ 17,200 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00163 ลว. 16 ม.ค. 63

PO6301-00100 ลว. 15 ม.ค. 63
PO6301-00102 ลว. 15 ม.ค. 63

38 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน จ ำนวน 1 รำยกำร 11,600.00 11,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 2,900 บ/ร้ำนคลังพลำสติก 11,600 บ /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,400 บำทร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 11,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00105 ลว. 15 ม.ค. 63
39 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 3,805.00 3,805.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ฮกวัสดุเชียงใหม่ 4,640 บำท/เจริญกำรเกษตร 3,805 บำท เจริญกำรเกษตร 3,805 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00106 ลว. 15 ม.ค. 63
40 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 7,000 บ./ บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั  7,050บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00107 ลว. 15 ม.ค. 63
41 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 21,200.00 21,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 21,200 บำท มูลนธิิโครงกำรหลวง 21,200 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00116 ลว. 15 ม.ค. 63

PO6301-00109 ลว. 15 ม.ค. 63
PO6301-00114 ลว. 15 ม.ค. 63
PO6301-00131 ลว. 16 ม.ค. 63
PO6301-00132 ลว. 16 ม.ค. 63

44 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูญมอญ 7,000 บำท นำยอดุร มูญมอญ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00161 ลว. 16 ม.ค. 63
45 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0014 ลว. 8 ม.ค. 63
46 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูญมอญ 3,600 บำท นำยอดุร มูญมอญ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00158 ลว. 9 ม.ค. 63
47 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00156 ลว. 13 ม.ค. 63
48 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00160 ลว. 13 ม.ค. 63
49 จำ้งซ่อมรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 19,966.20 19,966.20 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยชนะแอร์ 19,966.20 บำท ร้ำนชัยชนะแอร์ 19,966.20 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00162 ลว. 13 ม.ค. 63
50 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0020 ลว 13 ม.ค. 63
51 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00070 ลว 7 ม.ค. 63
52 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บำท หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00069 ลว. 7 ม.ค. 63
53 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บำท นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00151 ลว 13 ม.ค. 63
54 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00153 ลว 13 ม.ค.63
55 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00155 ลว 13 ม.ค. 63
56  จำ้งพมิพห์นงัสือคู่มือกำรคัดเมล็ดพนัธุ์ 1,000 เล่ม 26,000.00 26,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วนดิำกำรพมิพ ์26,000 บำท หจก.วนดิำกำรพมิพ ์26,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00099 ลว 15 ม.ค. 63
57 จดัซ้ือครุภณัฑ์เกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,300.00 4,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่สินเสรี 4,300 บำท หจก.เชียงใหม่สินเสรี 4,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00101 ลว 15 ม.ค. 63
58 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 24,732.00 24,732.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ ประเทศไทย 24,732 บำท บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ ประเทศไทย 24,732 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00104 ลว 15 ม.ค. 63
59 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 16,500.00 16,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำ่กำรค้ำ 16,500 บ. ร้ำนฮำเลลูยำ่กำรค้ำ 16,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00110 ลว 15 ม.ค. 63
60  จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 1 รำยกำร 780.00 780.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 780 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 780 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00111 ลว 15 ม.ค. 63
61  จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 1 รำยกำร 780.00 780.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 780 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 780 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00112 ลว 15 ม.ค. 63
62 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 10,000 บำท ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 10,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00113 ลว 15 ม.ค.63
63 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 17,690.00 17,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 17,690 บำท หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 17,690 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00115 ลว 15 ม.ค. 63
64 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00129 ลว 16 ม.ค. 63
65 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 24,900.00 24,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรพล กล่ินขจรไกล 24,900 บำท นำยสุรพล กล่ินขจรไกล 24,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00125 ลว 16 ม.ค. 63
66 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 13 รำยกำร 24,814.50 24,814.50 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,814.50 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,814.50 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0012 ลว 16 ม.ค. 63
67 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 8,930.00 8,930.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,930 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,930 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0013 ลว 16 ม.ค. 63
68 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,375.00 7,375.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่  7,375 บำท ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่  7,375 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00127 ลว 16 ม.ค. 63
69 จดัจำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 13 รำยกำร 2,090.00 2,090.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค 2,090 บำท ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค 2,090 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00143 ลว 16 ม.ค. 63
70 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 8,700 นำยอดุร  มูลมอญ 8,701 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00059 ลว.3 ม.ค. 63
71 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบรูณ์ 7,000 นำยสุชำติ  สมบรูณ์ 7,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00157 ลว.13 ม.ค. 63
72 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบรูณ์ 5,300 นำยสุชำติ  สมบรูณ์ 5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00060 ลว.3 ม.ค. 63
73 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00159 ลว.13 ม.ค. 63
74 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00152 ลว.13 ม.ค. 63
75 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00154 ลว.10 ม.ค. 63
76 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 51,900.00 51,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 51,900 บำท นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 51,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00108 ลว.15 ม.ค. 63
77 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00103 ลว.15 ม.ค. 63
78 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว์ ม .13 42,00 บำท วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว์ ม .13 42,00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00002 ลว.6 ม.ค. 63

25,349.00 25,349.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก กลุภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์ 8,500 บ/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 9,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

30,225.00 30,225.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 10,225 บ/มูลนธิิโครงกำรหลวง 20,000 บำท ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 10,225 บ/มูลนธิิโครงกำรหลวง 20,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจงสหเฟอร์นเิจอ 22,500 บ/หจก กลุภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์ 8,500 บ/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 26,380 บำท

หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 16,432 บ/เชียงใหม่มำนะพำนชิ 26,790 บ หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 9,804 บ/เชียงใหม่มำนะพำนชิ 15,545 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

32

34

43 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 33 รำยกำร

37

42 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน จ ำนวน 3 รำยกำร



79 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 15 รำยกำร 96,270.00 96,270.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิงหค์ ำ  ใบยำ 96,270  บำท นำยสิงหค์ ำ  ใบยำ 96,270  บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00147 ลว.16 ม.ค. 63
80 จดัจำ้งเหมำดูแลแปลง 1 รำยกำร 48,000.00 48,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนติยำ อดุทำ 48,000 บำท นำงสำวนติยำ อดุทำ 48,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00081 ลว. 13 ม.ค. 63
81 จดัจำ้งเหมำดูแลแปลง 1 รำยกำร 48,000.00 48,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพญ็ศิริ  อยำ่เกง่ 48,000 บำท นำงสำวเพญ็ศิริ  อยำ่เกง่ 48,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00083 ลว. 13 ม.ค. 63
82 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำร 3,000 แผ่น 34,507.50 34,507.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ 34,507.50 บำท ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ 34,507.50 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00095 ลว. 15 ม.ค. 63
83 จำ้งซ่อมรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 19,112.34 19,112.34 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ธำรำ จ ำกดั 19,112.034 บำท บริษทั ธำรำ จ ำกดั 19,112.034 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00150 ลว. 16 ม.ค. 63
84 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสพำณิชย ์8,000 บำท หจก.ส.สวัสพำณิชย ์8,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00185 ลว. 20 ม.ค. 63
85 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,543.00 4,543.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กฤษณำพำนชิ 4,952บ/จ.เจริญกำรเกษตร 3,200บ/ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 4,543 บ/ร้ำนคลังพลำสติก 2,800 บร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 4,543 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00184 ลว. 20 ม.ค. 63
86 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,950.00 7,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,100 บ/จ.เจริญกำรเกษตร 6,090 บ/ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 7,950 บำทร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 7,950 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00184 ลว. 20 ม.ค. 63
87 จำ้งวิเครำะหดิ์น จ ำนวน 6 ตัวอยำ่ง 9,120.00 9,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หอ้งปฎบิติักำรกลำงคณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/9120 หอ้งปฎบิติักำรกลำงคณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/9120 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00121 ลว 15 ม.ค. 63
88 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD 7,000.00 70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์  ไชยชมภ ู/ 7,0000 นำยประพนัธ์  ไชยชมภ ู/ 7,0000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0015 ลว 10 ม.ค. 63
89 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,980.00 7,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,980.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,980.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00117 ลว 15 ม.ค. 63
90 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,980.00 19,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง/19980 มูลนธิิโครงกำรหลวง/19980 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00118 ลว 15 ม.ค. 63
91 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 12,224.00 12,224.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 12,224 /ร้ำนกฤษณำพำนชิ 7,620 ร้ำนเชียงฮง 12,224 /ร้ำนกฤษณำพำนชิ 7,620 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00123 PO6301-00122 ลว 15 ม.ค.63
92 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7200 หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00164 ลว 9 ม.ค. 63
93 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00165 ลว 13 ม.ค. 63
94 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3600 หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00166 ลว 10 ม.ค. 63
95 จดัซ้ือต้นเสำวรสเปล่ียนยอด 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยละเอ สกณุำมำรุต/50000 นำยละเอ สกณุำมำรุต/50000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00119 ลว 15 ม.ค.63
96 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 29,920.00 29,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเข็กนอ้ย /29920 ร้ำนเข็กนอ้ย /29920 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00120 ลว 15 ม.ค. 63

97 จำ้งตรวจรับรองกำรจดักำรสุขลักษณะอำหำร ฯ 247,705.00 247,705.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อตุสำหกรรมพฒันำมูลนธิิเพือ่สถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 247705 อตุสำหกรรมพฒันำมูลนธิิเพือ่สถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 247705 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำท ำของเลขที่ 10/2563 ลว 6 ม.ค. 63
98 จดัซ้อวัสดุประปำ จ ำนวน 29 รำยกำร 197,397.00 197,397.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มิตรภำพนำ่นกอ่สร้ำง 197,397 บำท หจก.มิตรภำพนำ่นกอ่สร้ำง 197,397 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00223 ลว 21 มค. 63
99 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน จ ำนวน 1 รำยกำร 8,470.00 8,470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เชียงใหม่มำนะพำนชิ 8,470 บำท/หจกกลุภณัฑ์ 9,600 บำท เชียงใหม่มำนะพำนชิ 8,470 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0021 ลว 20 มค. 63
100 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00243 ลว 21 มค. 63
101 จดัจำ้งท ำปำ้ยไวนลิ จ ำนวน 1 รำยกำร 12,840.00 12,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อนิดีไซน ์ 12,840 บำท ร้ำน อนิดีไซน ์ 12,840 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0026 ลว 13 มค. 63
102 จดัซ้ือเกำ้อีพ้ลำสติก จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 18,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 18,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00128 ลว 16 มค.63
103 จดัซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 4 รำยกำร 25,840.00 25,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 25,840 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 25,840 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00130 ลว 16 มค.63
104 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 40,280.00 40,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 45,400 บ./หจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 25,300 บ. หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 15,480 บ./หจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 24,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0006 ลว 15 มค.63

APO6301-0007 ลว 15 มค.63
105 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 52,000.00 52,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ 32,000 บ./ร้ำนคลังพลำสติก 20,000 บ. หจก.เอเซียปศุสัตว์ 32,000 บ./ร้ำนคลังพลำสติก 20,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0008 ลว 15 มค.63

APO6301-0009 ลว 15 มค.63
106 จดัซ้ือวัสดุไฟฟำ้ จ ำนวน 7 รำยกำร 5,285.00 5,285.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โชตนำกำรไฟฟำ้ 5,285 บ. บ.โชตนำกำรไฟฟำ้ 5,285 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00133 ลว 16 มค.63
107 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00252 ลว 21 ม.ค. 63
108 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00253 ลว 20 ม.ค. 63
109 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0027 ลว 21 ม.ค. 63
110 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 คัน 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 14,000 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ 14,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0028 ลว 21 ม.ค. 63
111 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 45,850.00 45,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร โดยฮำนฟีำ แสงทองอร่ำม/45850 ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร โดยฮำนฟีำ แสงทองอร่ำม/45850 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00247 ลว 21 ม.ค. 63
112 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ/3600 หจก.เชียงใหม่จนัทรำ/3600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00250 ลว 21 ม.ค. 63
113 จดัซ้ือน้ ำมัน 17,961.50 17,961.50 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนบีริกำรเชื้อเพลิงสวัสดิกำร กองบนิ 41/17,961.60 สถำนบีริกำรเชื้อเพลิงสวัสดิกำร กองบนิ 41/17,961.60 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00251 ลว 21 ม.ค.63
114 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 19,960.00 19,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มุลนธิิโครงกำรหลวง 19,960 บำท มุลนธิิโครงกำรหลวง 19,960 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00211 ลว 21 ม.ค.63
115 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 5 รำยกำร 3,698.00 3,698.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3698 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3698 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00245 ลว 21 ม.ค. 63
116 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 5,306.00 5,306.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนชิ 2,760 บำท / ร้ำนเชียงฮง 5,306 บำท ร้ำนเชียงฮง 5,306 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00216 ลว. 21 มค.63
117 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 2 รำยกำร 5,970.00 5,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 1,920 บำท/ ร้ำนกฤษณำพำนชิ 4,050 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ 1,920 บำท/ ร้ำนกฤษณำพำนชิ 4,050 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00217 ลว.21 มค.63

PO6301-00218 ลว.21 มค.63
118 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,450.00 8,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 8,450 บ./ บ.ล้ิมสักดำกลุเคมีเกษตร จก. 9,200 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 8,450 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00219 ลว.21 มค.63
119 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 7 รำยกำร 4,440.00 4,440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 1,044 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 3,396 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 1,044 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 3,396 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00221 ลว. 21 มค.63

PO6301-00222 ลว. 21 มค.63
120 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 2,700.00 2,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 2,700 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 2,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00224 ลว. 21 มค.63
121 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล ไม้ยนืต้น บำ้นแม่ทะลำย 6,000 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล ไม้ยนืต้น บำ้นแม่ทะลำย 6,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00225 ลว.21 มค.63
122 จดัซ้ือครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ บ ีโอ เทรดด้ิง 70,000 บ. หจก.เอ บ ีโอ เทรดด้ิง 70,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00226 ลว. 21 มค.63
123 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 17 รำยกำร 4,485.00 4,485.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์4,485 บ. หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์4,485 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00229 ลว. 21 มค.63
124 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 18,316.00 18,316.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนชิ 13,378 บ./ ร้ำนเชียงฮง 4,938 บ. ร้ำนกฤษณำพำนชิ 13,378 บ./ ร้ำนเชียงฮง 4,938 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00230 ลว.21 มค.63

PO6301-00231 ลว.21 มค.63



125 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 2 รำยกำร 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 5,400 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 5,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00232 ลว. 21 มค.63
126 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,175.00 4,175.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยเูนี่ยนซำยน ์จ ำกดั 4,175 บ. บ.ยเูนี่ยนซำยน ์จ ำกดั 4,175 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00234 ลว. 21 มค.63
127 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 10 รำยกำร 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 9,530 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,070 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 9,530 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,070 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00235 ลว. 21 มค.63

PO6301-00236 ลว. 21 มค.63
128 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,900.00 3,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 3,900 บ. บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 3,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00237 ลว. 21 มค.63
129 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 8,700 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 8,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00238 ลว. 21 มค.63
130 จำ้งเหมำรถตู้ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00239 ลว. 13 มค.63
131 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 7,000 บ. นำยอดุร  มูลมอญ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00240 ลว. 13 มค.63
132 จำ้งวิเครำะหคุ์ณสมบติัดิน จ ำนวน 10 รำยกำร 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หอ้งปฏบิติักำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 4,800 บ. หอ้งปฏบิติักำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 4,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00241 ลว.21 มค.63
133 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 8,700 บ. นำยอดุร  มูลมอญ 8,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00242 ลว. 13 มค.63
134 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00244 ลว. 20 มค.63
135 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 8,585.00 8,585.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิสและบตุร 5,109 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,400 บ./ บ.แฮนด์ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,660 บ./ บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,925 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00257 ลว 22 ม.ค. 63

โกรว์เซอร่ี 10,110 บ. PO6301-00260 ลว 22 ม.ค. 63
136 ขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,600.00 9,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 9,600 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 9,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00267 ลว 22 ม.ค. 63
137 ขอซ้ือวัสดุชีวภณัฑ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 20,000 บ. มูลนธิิโครงกำรหลวง 20,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00272 ลว 22 ม.ค. 63
138 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 7,200 บำท หจก.คิงดอมทัวร์ 7,200 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00279 ลว 21 ม.ค. 63
139 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00276 ลว 22 ม.ค. 63
140 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียต์ ำบลแม่นำจร 20,000 บำท วิสำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียต์ ำบลแม่นำจร 20,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00294 ลว 22 ม.ค. 63
141 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00274 ลว 22 ม.ค. 63
142 จำ้งเตรียมเส้นด้ำยกอ่นยอ้มสี จ ำนวน 2 รำยกำร 6,880.31 6,880.31 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอรำวัณส่ิงทอ จ ำกดั 6,880.31 บำท บ.เอรำวัณส่ิงทอ จ ำกดั 6,880.31 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00270 ลว 22 ม.ค. 63
143 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูญมอล/7000 นำยอดุร มูญมอล/7000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00302 ลว 17 ม.ค.63
144 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ 2,609.40 2,609.40 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ 2,609.40 ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ 2,609.40 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00299 ลว 20 ม.ค. 63
145 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ/3,600 หจก.เชียงใหม่จนัทรำ/3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00300 ลว 20 ม.ค. 63
146 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ไชยชมพู/3600 นำยประพนัธ์ ไชยชมพู/3600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00301 ลว 20 ม.ค. 63
147 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00310 ลว 23 ม.ค. 63
148 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,850.00 8,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 8,850 บำท ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 8,850.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00307 ลว 23 ม.ค. 63
149 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 28,450.00 28,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 28,450 บำท ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 28,450.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00304 ลว 23 ม.ค. 63
150 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 181,775.00 181,775.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 181,775.00 บำท บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 181,775.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00313 ลว 23 ม.ค. 63
151 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,575.00 9,575.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 9,575.00 บำท หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 9,575.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00303 ลว 23 ม.ค. 63
152 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 16,450.00 16,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,450 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,450 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00306 ลว 23 ม.ค. 63
153 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,280.00 6,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6280 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6280 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00308 ลว 23 ม.ค. 63
154 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,860.00 4,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4860 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4860 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00311 ลว 23 ม.ค. 63
155 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,285.00 10,285.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 10285 บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 10285 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00312 ลว 23 ม.ค. 63
156 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,400.00 20,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เคมีกจิเกษตร 20,400 บจก.เคมีกจิเกษตร 20,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00314 ลว 23 ม.ค. 63
157 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 48,650.00 48,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 46,650 บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 46,650 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00315 ลว 23 ม.ค. 63 
158 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ/3,600 หจก.เชียงใหม่จนัทรำ/3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00249 ลว 21 ม.ค. 63 
159 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ/1,800 หจก.เชียงใหม่จนัทรำ/1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00297 ลว 21 ม.ค. 63 
160 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูญมอล/3,600 นำยอดุร มูญมอล/3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00298 ลว 22 ม.ค. 63 
161 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,395.00 2,395.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 2,395 บำท หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 2,395 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00213 ลว 21 ม.ค. 63 
162 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,800.00 7,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 7,800 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์ 7,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00283 ลว 22 ม.ค. 63 
163 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,980.00 10,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 10,980 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 10,980 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0029 ลว 22 ม.ค. 63 
164 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 31,596.00 31,596.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 31,596 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 31,596 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00286 ลว 22 ม.ค. 63 
165 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,775.00 2,775.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 2,775 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 2,775 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00214 ลว 21 ม.ค. 63 
166 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 21,630.00 21,630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 21,630 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 21,630 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0037 ลว 22 ม.ค. 63 
167 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,260.00 10,260.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 10,260 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 10,260 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0031 ลว 22 ม.ค. 63 
168 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,000 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00228 ลว 22 ม.ค. 63 
169 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,289.00 14,289.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 14,289 บำท หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 14,289 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00290 ลว 22 ม.ค. 63 
170 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,660.00 9,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 9,660 บำท หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 9,660 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00284 ลว 22 ม.ค. 63 
171 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 14,300.00 14,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 14,300 บำท หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 14,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00292 ลว 22 ม.ค. 63 
172 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,600 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0030 ลว 22 ม.ค. 63 
173 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 22,560.00 22,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,560 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,560 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00287 ลว 22 ม.ค. 63 



174 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,450.00 9,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,450 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,450 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00285 ลว 22 ม.ค. 63 
175 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,820.00 1,820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,820 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,820 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0036 ลว 22 ม.ค. 63 
176 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 79,350.00 79,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 79,350 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 79,350 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00293 ลว 22 ม.ค. 63 
177 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,750.00 3,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,750 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,750 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00215 ลว 21 ม.ค. 63 
178 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 25,000 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 25,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00296 ลว 22 ม.ค. 63 
179 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 16,280.00 16,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิ 16,280 บำท บ.เคมีกจิ 16,280 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00289 ลว 22 ม.ค. 63 
180 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 6,700.00 6,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์6,700 บำท หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์6,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0040 ลว 22 ม.ค. 63 
181 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 8,600.00 8,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์8,600 บำท หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย ์8,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0033 ลว 22 ม.ค. 63 
182 จดัซ้ือชีวภณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 6,900 บำท มูลนธิิโครงกำรหลวง 6,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0038 ลว 22 ม.ค. 63 
183 จดัซ้ือชีวภณัฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 8,640.00 8,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 8,640 บำท มูลนธิิโครงกำรหลวง 8,640 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0032 ลว 22 ม.ค. 63
184 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,850.00 8,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 8,850 บำท ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 8,850 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0039 ลว 22 ม.ค. 63 
185 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 23,600.00 23,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 23,600 บำท ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 23,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0034 ลว 22 ม.ค. 63 
186 จดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยกำ้นแข็งจ ำนวน 8 เคร่ือง 70,400.00 70,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกดั 70,400 บำท บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกดั 70,400 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00280ลว 22 ม.ค. 63 
187 จดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง จ ำนวน 2 เคร่ือง 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกดั 42,000 บำท บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกดั 42,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00262 ลว 22 ม.ค. 63 
188 จดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง จ ำนวน 1 เคร่ือง 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกดั 21,000 บำท บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกดั 21,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00265 ลว 22 ม.ค. 63 
189 จดัซ้ือครุภณัฑ์พำเลทพลำสติก จ ำนวน 60 อนั 69,000.00 69,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 69,000 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 69,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00269 ลว 22 ม.ค. 63 
190 จดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง GPS จอสี จ ำนวน 1 เคร่ือง 24,400.00 24,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ 24,900 บ./หจก.พอช.คอม 24,400 บ. หจก.พอช.คอม 24,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00295 ลว 22 ม.ค. 63 
191 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,050.00 2,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนชิ 2040 ร้ำนกฤษณำพำนชิ 2040 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00309 ลว 23 ม.ค. 63
192 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 18,800.00 18,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ยเูนี่ยน ซำยน ์18,1800 บจก.ยเูนี่ยน ซำยน ์18,1800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00305 ลว 23 ม.ค. 63
193 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3 รำยกำร 7,950.00 7,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 7,950 บ./หจก.ปรำณีกำรเกษตร 5,265 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,090บ.ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 7,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00255 ลว. 22 ม.ค.63
194 จำ้งท ำปำ้ย 2 รำยกำร 3,424.00 3,424.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน ์3,424 บ./ร้ำนพร้ินท์ แอด ออ ดีไซน ์แอนด์พร้ินท์ต้ิง 3,600 บ./ร้ำน วี.อำร์. โฆษณำ 3,700 บ.ร้ำนอนิดีไซน ์3,424 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00181 ลว. 17 ม.ค.63
195 จำ้งวิเครำะหโ์ลหะหนกัในดิน จ ำนวน 2 ตัวอยำ่งวิเครำะห ์ 5 รำยกำร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หอ้งปฏบิติักำรปฐพศีำสตร์ฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ /6,000 บ. หอ้งปฏบิติักำรปฐพศีำสตร์ฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ /6,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00268 ลว. 22 ม.ค.63
196 จดัซ้ือลวดตำข่ำยถักตำ จ ำนวน 50 ม้วน 87,500.00 87,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฮกวัสดุเชียงใหม่ จ ำกดั 87,500 บ./หจก. จ. เจริญกำรเกษตร 96,500 บ. บริษทั ฮกวัสดุเชียงใหม่ จ ำกดั 87,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00180 ลว.17 ม.ค.63

197 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร 14 รำยกำร 141,870.00 141,870.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 102,400 บ./บจ.แกลสซ่ีแลน ์19,928 บ./บจ.แฮนด์โกรว์เซอ
ร่ี 5,652 บ.

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 102,400 บ./บจ.แกลสซ่ีแลน ์19,928 บ./บจ.แฮนด์
โกรว์เซอร่ี 5,652 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6301-00316 ลว. 23 ม.ค.63   PO6301-00317 ลว. 
23 ม.ค.63   PO6301-00318 ลว. 23 ม.ค.63

198 จดัซ้ืออำ่งควบคุมอณุหภมูิ (Water Bath) จ ำนวน 2 ตู้ 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บจ.เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์ เคมีภณัฑ์ 60,000 บ./บจ.นำโนเทค อนิเตอร์ 70,000 
บ./บจ.เมริทเทค 70,000 บ.

บจ.เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์ เคมีภณัฑ์ 60,000 บ./บจ.นำโนเทค อนิเตอร์ 
70,000 บ./บจ.เมริทเทค 70,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6301-00261 ลว.22 ม.ค.63

199 ซ้ือพดัลมติดผนงั ขนำดใบพดั 18 นิ้ว จ ำนวน 1 ตัว 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 2,500 บ./บจ.วัชระคอม แอด์ เนท เวอร์ค 2,600 บ.บจ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00266 ลว. 22 ม.ค.63

200
จดัซ้ือพดัลมอตุสำหกรรม ใบพดัขนำด 22 นิ้ว 

6,000.00
6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บจ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 6,000 บ./ บจ.โฟว์ยโูซลูชั่น 6,400 บ./
บจ.ดิแอดวำนซ์ โซลูชั่น 12,000 บ.

บจ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 6,000 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00263 ลว. 22 ม.ค.63

201
จดัซ้ือพดัลมต้ังพืน้ ขนำดใบพดั 18 นิ้ว จ ำนวน 2 ตัว

3,600.00
3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บจ. ดิแอดวำนซ์ โซลูชั่น 3,600 บ./บจ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป 3,800 บ./บจ.
ไอแซน โซลูชั่น (ประเทศไทย) 3,980 บ. บจ. ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน 3,600 บ

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00264 ลว. 22 ม.ค.63

202 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 4 วัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบรูณ์ 7,000 บ. นำยสุชำติ สมบรูณ์ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0017 ลว. 13 ม.ค.63
203 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 53,758.00 53,758.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ. ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 53,758 บ./หจก.สมำร์ท มำร์ท 55,160 บ.บจ. ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 53,758 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00182 ลว. 17 ม.ค.63
204 จำ้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รำยกำร 5,671.00 5,671.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 5,671 บ. บจ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 5,671 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00072 ลว 13 ม.ค.63
205 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 4 วัน 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 21,000 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 21,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0024 ลว 21 ม.ค. 63
206 จำ้งเหมำรถตู้ จ ำนวน 1 คัน 4 วัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 7,200 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 7,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0049 ลว 20 ม.ค. 63
207 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลทะเบยีน ขค 9401 ชม 18,315.46 18,315.46 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ 18,315.46 บ. บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ 18,315.46 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00351 ลว 28 ม.ค. 63
208 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3 วัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บ. นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00281 ลว 17 ม.ค. 63
209 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 4 วัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบรูณ์ 7,000 บ. นำยสุชำติ สมบรูณ์ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00282 ลว 20 ม.ค. 63
210 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 18,090.00 18,090.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 18,090 บ. ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 18,090 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00188 ลว 20 ม.ค.63
211 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 39,820.00 39,820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 39,820 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 39,820 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00291 ลว 22 ม.ค. 63
212 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 5,405.00 5,405.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิ 5,405 บำท บ.เคมีกจิ 5,405 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00194 ลว 20 ม.ค. 63
213 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 11,370.00 11,370.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนชิ 11,370 บ. ร้ำนกฤษณำพำนชิ 11,370 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00187 ลว 20 ม.ค.63
214 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 25,600.00 25,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรเชอร่ี 25,600 บ. บ.แฮนด์ โกรเชอร่ี 25,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00189 ลว 20 ม.ค.63
215 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,125.00 5,125.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดกลุเคมีเกษตร 5,125 บ. บ.ล้ิมศักดกลุเคมีเกษตร 5,125 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00195 ลว 20 ม.ค. 63
216 จดัซ้ือเคร่ืองกรองน้ ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูชั่น 4,900 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 4,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00193 ลว 20 ม.ค.63
217 จดัซ้ือเคร่ืองวัดควำมช้ืนเมล็ดพนัธุ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 52,800.00 52,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 52,800 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 52,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00190 ลว 20 ม.ค.63
218 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,500.00            5,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียต์ ำบลแม่นำจร 5,500 บ. วิสำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียต์ ำบลแม่นำจร 5,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00360 ลว 29 ม.ค. 63
219 จดัซ้ือวัสดุกำรเกำตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,421.00            1,421.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะ 1,421 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะ 1,421 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00361 ลว 29 ม.ค. 63
220 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,582.00            9,582.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกดั 9,582 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกดั 9,582 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00362 ลว 29 ม.ค. 63



221 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 17,760.00           17,760.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนชิ 17,760 บ. ร้ำนกฤษณำพำนชิ 17,760 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00363 ลว 29 ม.ค. 63
222 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 7,135.00            7,135.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 7,135 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 7,135 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00365 ลว 29 ม.ค.63
223 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 25,775.00 25,775.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 25,775 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 25,775 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00368 ลว 29 ม.ค. 63
224 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,750.00 4,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 4,750 บ. บ.ข่ำนต้ำ 4,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00369 ลว 29 ม.ค. 63
225 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 3,200.00 3,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 3,200 บ. บ.ข่ำนต้ำ 3,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00373 ลว 29 ม.ค. 63
226 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,950.00 20,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 20,950 บ. ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 20,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00376 ลว 30 ม.ค.63
227 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 50,800.00 50,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 50,800 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 50,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00375 ลว 30 ม.ค.63
228 จำ้งท ำปำ้ย 2 รำยกำร 11,716.50 11,716.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน ์11,716.50 บ./ร้ำนพร้ินท์ แอด ออ ดีไซน ์แอนด์พร้ินท์ต้ิง 13,000 บ./หจก.สิบส่ี โฆษณำ 13,000 บ.ร้ำนอนิดีไซน ์11,716.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6302-00001 ลว 3 กพ.63

PO6301-00347 ลว 27 มค.63
PO6301-00346 ลว 27 มค.63
PO6301-00345 ลว 27 มค.63
PO6301-00341 ลว. 27 ม.ค. 63
PO6301-00342 ลว. 27 ม.ค. 63

231 จดัซ้ือครุภณัฑ์ กอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 28,500.00 28,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เชียงใหม่สินเสรี 28,500 บ./ เอซ.ซี.แอล กรุ๊ป 30,000 บ./ ตนำนวุัฒน ์30,600 บ. เชียงใหม่สินเสรี 28,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00348 ลว. 27 ม.ค. 63
232 จดัซ้ือครุภณัฑ์ วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 29,600.00 29,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยเูนี่ยนซำยน ์29,600 บ./ บ.คูสวัสด์ิ 31,600 บ./ บ.ออปส์คอร์ปเปอเรชั่น 34,000 บ. บ.ยเูนี่ยนซำยน ์29,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00350 ลว. 28 ม.ค. 63
233 จดัซ้ือครุภณัฑ์ วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,300.00 3,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยเูนี่ยนซำยน ์3,300 บ./ บ.คูสวัสด์ิ 3,380 บ./ บ.ออปส์คอร์ปเปอเรชั่น 4,380 บ. บ.ยเูนี่ยนซำยน ์3,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00349 ลว. 28 ม.ค. 63
234 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00246 ลว. 16 ม.ค. 63
235 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00339 ลว. 20 ม.ค. 63
236 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00248 ลว. 21 ม.ค. 63
237 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบรุณ์ / 7,000 บ. นำยสุชำติ  สมบรุณ์ / 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0041 ลว. 20 ม.ค. 63
238 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ /5,300 บ. นำยอดุร มูลมอญ /5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00387 ลว.20 ม.ค.63
239 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ /7,000 บ. นำยอดุร มูลมอญ /7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00377 ลว.7 ม.ค.63
240 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบรูณ์ / 1,800 บ. นำยสุชำติ สมบรูณ์ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00378 ลว.8 ม.ค.63
241 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชุมภพูำน 8,700 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชุมภพูำน 8,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00379 ลว.10 ม.ค.63
242 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00380 ลว.13 ม.ค.63
243 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00381 ลว.17 ม.ค.63
244 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์ 7,000 บำท หจก.คิงคอมทัวร์ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6300-00382 ลว.13 ม.ค.63
245 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00383 ลว.13 ม.ค.63
246 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท หจก.เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00384 ลว.13 ม.ค.63
247 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบรูณ์ 7,000 บำท นำยสุชำติ สมบรูณ์ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00385 ลว.13 ม.ค.63
248 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิต สุรยบปุผำ 8,500 บำท ฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิต สุรยบปุผำ 8,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00140 ลว. 16 ม.ค.63
249 จำ้งเหมำท ำโปสเตอร์ไวนลิวิชำกำร 1,926.00 1,926.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน ์โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัศ 1,926 บำท ร้ำนอนิดีไซน ์โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัศ 1,926 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00374 ลว.23 ม.ค.63

บ.ล้ิมศักดำกลุ 12,420 / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 145,244 / บ.ล้ิมศักดำกลุ 12,420 / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 145,244 / APO6301-0042 ลว.27 ม.ค.63
บ.แฮนด์ โกรว์ 42,555 / หจก.ธ.ปรำณี 41,700 / บ.แฮนด์ โกรว์ 42,555 / หจก.ธ.ปรำณี 41,700 / APO6301-0043 ลว.27 ม.ค.63
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 56,937.88 / ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ / 2,950 บ.แกลสซ่ีแลนด์ 56,937.88 / ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ / 2,950 APO6301-0044 ลว.27 ม.ค.63
ข่ำนต้ำ 40 ข่ำนต้ำ 40 APO6301-0045 ลว.27 ม.ค.63

APO6301-0046 ลว.27 ม.ค.63
APO6301-0047 ลว.27 ม.ค.63
APO6301-0048 ลว.27 ม.ค.63

251 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 80 รำยกำร 122,131.00 122,131.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 16,707 / หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 100,624 / หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 16,707 / หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 100,624 / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00227 ลว.20 ม.ค.63
บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 4,800 บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 4,800 PO6301-00220 ลว.20 ม.ค.63

PO6301-00228 ลว 20 ม.ค. 63 
252 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 31 รำยกำร 51,333.00 51,333.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุกำรเกษตร 34,945 / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,120 / บ.ล้ิมศักดำกลุกำรเกษตร 34,945 / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,120 / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00324 ลว.20 ม.ค.63

บ.แฮนด์โกรว์ 6,268 / นำยสมชำย อนิไขย 9,000 บ.แฮนด์โกรว์ 6,268 / นำยสมชำย อนิไขย 9,000 PO6301-00325 ลว.20 ม.ค.63
253 PO6301-00326 ลว.20 ม.ค.63
254 ซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 1,970.00 1,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,725 / หจก.ฮกเชียงล้งพำนชิ 245 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,725 / หจก.ฮกเชียงล้งพำนชิ 245 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00370/72 ลว.23 ม.ค.63
255 ซ้ือล ำโพงบลูทูธ จ ำนวน 1 ชุด 14,450.00 14,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 14,450 บำท บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 14,450 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0022 ลว.20 ม.ค.63
256 ซ้ือสำรชีวภณัฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 23,200.00 23,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 23,200 บำท มูลนธิิโครงกำรหลวง 23,200 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00027 ลว. 6 ม.ค.63
257 จำ้งวิเครำะหคุ์ณสมบติัดิน 2,250.00 2,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หอ้งปฏบิติักำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2,250 บ. หอ้งปฏบิติักำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00196 ลว.20 ม.ค.63
258 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน จ ำนวน 3 รำยกำร 5,810.00 5,810.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นยิมพำนชิ จก. 5,810 บำท บ.นยิมพำนชิ จก. 5,810 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00328 ลว.23 ม.ค.63
259 ซ้ือรถจกัรยำนยนต์ จ ำนวน 3 คัน 125,700.00 125,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นยิมพำนชิ จก. 125,700 บำท บ.นยิมพำนชิ จก. 125,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00233 ลว.20 ม.ค.63

59,470.0059,470.00จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร230 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณธ.ปรำณีกำรเกษตร 42,220 บ./ จ.เจริญกำรเกษตร 17,250 บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 44,700 บ./ ธ.ปรำณีกำรเกษตร 60,170 บ./ จ.เจริญกำรเกษตร 61,550 บ.วิธีเฉพำะเจำะจง

229 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ18,843.00 18,843.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร 8,890บ/จ.เจริญกำรเกษตร 8,360บ/ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 1,593 บ บ.เคมีกจิเกษตร 8,890บ/จ.เจริญกำรเกษตร 8,360บ/ร้ำนบำ้นสวนครูเกง่ 1,593 บ

วิธีเฉพำะเจำะจง250 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 39 รำยกำร 301,846.88 301,846.88



260 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,290.00 4,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,290 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,290 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00329 ลว.23 ม.ค.63
261 ซ้ือเมล็ดพนัธุ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจติตกร ปำหว่ำ 15,000 บำท นำยจติตกร ปำหว่ำ 15,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00335 ลว.23 ม.ค.63
262 ซ้ือเมล็ดพนัธุ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวุฒิชัย จำ่ค ำชิโล๊ะ 15,000 บำท นำยวุฒิชัย จำ่ค ำชิโล๊ะ 15,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00209 ลว.20 ม.ค.63
263 ซ้ือเคร่ืองช่ังส่วนผสม 2 กก. 2 เคร่ือง 700.00 700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 700 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00330 ลว.20 ม.ค.63
264 ซ้ือเคร่ืองช่ังสปริง จ ำนวน 3 เคร่ือง 2,580.00 2,580.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,580 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,580 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00334 ลว.23 ม.ค.63
265 ซ้ือเคร่ืองช่ังเข็มและสปริง จ ำนวน 4 เคร่ือง 4,515.00 4,515.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,515 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,515 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00333 ลว.23 ม.ค.63
266 ซ้ือเคร่ืองช่ังดิจติอลไฟฟำ้ จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,175.00 4,175.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,175 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 4,175 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00210 ลว.20 ม.ค.63
267 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์วิเครำะหส์ำร จ ำนวน 22 รำยกำร 61,661.00 61,661.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลฯ 9,616/ร้ำนปำริชำติ 52,500 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลฯ 9,616/ร้ำนปำริชำติ 52,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00319-20 ลว.20 ม.ค.63
268 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ 11,500 / หจก.แพรถนอม 22,500 บำท หจก.เอเซียปศุสัตว์ 11,500 / หจก.แพรถนอม 22,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00336-37 ลว.23 ม.ค.63
269 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภพูำน / 3,600 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภพูำน / 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00359 ลว. 16 ม.ค.63

270
จำ้งออกแบบและพฒันำระบบเคร่ืองตรวจวัดอำกำศแบบอตัโนมัติ 
3G 4G

180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ซีเคอเิล็ค 180,000 บำท ซีเคอเิล็ค 180,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0051 ลว. 29 ม.ค.63

271 ขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์ จ ำนวน 11 รำยกำร 37,765.00 37,765.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 16,307 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 16,270 บ./หจก.จ.เจริญ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,105 บ./หจก.ฮกเชียงล้ง 4,660 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6301-0052 ลว. 29 ม.ค.63
กำรเกษตร 33,105 บ./หจก.ฮกเชียงล้ง 6,330 บ. APO6301-0053 ลว. 29 ม.ค.63

272 ขอซ้ือเคร่ืองติดสต๊ิกเกอร์รำคำแบบ 2 ตัว จ ำนวน 1 รำยกำร 1,590.00 1,590.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 1,590 บำท หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 1,590 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00364 ลว 29 มค.63
273 ขอซ้ือเคร่ืองปั่นเหวี่ยงหนศูีนย ์(Contrifuge) จ ำนวน 1 รำยกำร 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 33,000 บำท หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 33,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00366 ลว 29 มค.63
274 ขอซ้ือเคร่ืองปั่นเหวี่ยงหนศูีนย ์(Contrifuge) จ ำนวน 1 รำยกำร 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 33,000 บำท หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 33,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6301-00367 ลว 29 มค.63
275 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธุ์ผัก            14,510.00    14,510.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ.สุธีรตำ / 14,510 ร้ำน ศ.สุธีรตำ / 14,510 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.101 ลว. 3 ม.ค. 63
276 รำยงำนขอซ้ือวัสดุบรรจผุลผลิตและกำแฟอรำบกิำ้ แบบกะลำ            17,150.00    17,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงแสงเดือน เมืองซ่ือ และ บแุฮ เลิศวิไลพนำวงค์ /17150 นำงแสงเดือน เมืองซ่ือ และ บแุฮ เลิศวิไลพนำวงค์ /17150 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 105 ลว. 3 ม.ค. 63
277 รำยงำนขอซ้ืออปุกรณ์ในกำรกอ่สร้ำงหอ้งเกบ็อำหำรสัตว์            29,211.00    29,211.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวัดจนัทร์กำรไฟฟำ้ / 29,211 ร้ำนวัดจนัทร์กำรไฟฟำ้ / 29,211 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 110 ลว. 3 ม.ค. 63
278 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร             1,250.00      1,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนยพ์ฒันำโครงกำรหลวงหว้ยลึก / 1,250 ศูนยพ์ฒันำโครงกำรหลวงหว้ยลึก / 1,250 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 19 ลว. 2 ม.ค. 63
279 รำยงำนขอซ้ือของท่ีระลึก            12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ สมโน / 12,000 นำงสำววำสนำ สมโน / 12,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 18 ลว. 2 ม.ค. 63
280 รำยงำนขอจำ้งเหมำตัดหญ้ำและก ำจดัวัชพชืบริเวณแปลงเสำวรส             4,000.00      4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบญุญฤทธิ์ บญุทอง / 4,000 นำยบญุญฤทธิ์ บญุทอง / 4,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 17 ลว. 2 ม.ค. 63
281 รำยงำนขอจำ้งรถตู้             5,400.00      5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพรียทุธ โนจร / 5,400 นำยพรียทุธ โนจร / 5,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 140 ลว. 3 ม.ค. 63
282 รำยงำนขอจำ้งจดันทิรรศกำร            50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศกร ท ำทอง / 50,000 นำยพงศกร ท ำทอง / 50,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 141 ลว. 3 ม.ค. 63
283 รำยงำนขอจำ้งเหมำจดันทิรรศกำร            21,000.00    21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจนัทร์ สรรพนำมใหม่ / 21,000 นำยจนัทร์ สรรพนำมใหม่ / 21,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 148 ลว. 3 ม.ค. 63
284 รำยงำนขอจำ้งรถตู้             3,600.00      3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมงคล เวติวัฒนำ / 3,600 นำยมงคล เวติวัฒนำ / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 189 ลว. 6 ม.ค. 63
285 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถยนต์             7,200.00      7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองสุข บวัรพนัธ์ / 7,200 นำยทองสุข บวัรพนัธ์ / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 146 ลว. 3 ม.ค. 63
286 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถบสั            30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เชียงใหม่ภสูวรรค์ ทรำเวล แอนด์ เทรคกิง้เซ็นเตอร์ /30000 เชียงใหม่ภสูวรรค์ ทรำเวล แอนด์ เทรคกิง้เซ็นเตอร์ /30000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 144 ลว. 3 ม.ค. 63
287 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถยนต์             3,600.00      3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเลง แซ่ลี / 3,600 นำยเลง แซ่ลี / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 145 ลว. 3 ม.ค. 63
288 รำยงำนขอจำ้งเหมำจดันทิรรศกำร            39,000.00    39,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจนัทร์ สรรพนำมใหม่ / 39,000 นำยจนัทร์ สรรพนำมใหม่ / 39,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 147 ลว. 3 ม.ค. 63
289 รำยงำนขอจำ้งรถยนต์เพือ่พำเกษตรกรไปศึกษำดูงำน             5,400.00      5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเจง่ แซ่ซ้ง / 5,400 นำยเจง่ แซ่ซ้ง / 5,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 230 ลว. 7 ม.ค. 63
290 รำยงำนขอจำ้งรถยนต์เพือ่พำเกษตรกรไปศึกษำดูงำน             5,400.00      5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกวินชัย ตระกำรตระกลู / 5,400 นำยกวินชัย ตระกำรตระกลู / 5,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 231 ลว. 7 ม.ค. 63
291 รำยงำนขอจำ้งแรงงำนแยกเมล็ดพนัธุ์ข้ำว            21,000.00    21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงฟอง ไชยสมภำร / 21,000 นำงฟอง ไชยสมภำร / 21,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 68 ลว. 3 ม.ค. 63
292 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดเมล็ดพนัธุ์ข้ำว             1,300.00      1,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ข้ำวล ำปำง / 1,300 ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ข้ำวล ำปำง / 1,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 67 ลว. 3 ม.ค. 63
293 รำยงำนขอจำ้งรถตู้             1,800.00      1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทวินทร์ แคว้งอนิทร์ / 1,800 นำยเทวินทร์ แคว้งอนิทร์ / 1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 241 ลว. 7 ม.ค. 63
294 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถยนต์             7,200.00      7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดวงแกว้ ปนิค ำ / 7,200 นำยดวงแกว้ ปนิค ำ / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 240 ลว. 7 ม.ค. 63
295 รำยงำนขอจดัซ้ือ "วัสดุอปุกรณ์สนบัสนนุกจิกรรมฯ"            18,000.00    18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมจติร เทพกอม / 18,000 นำยสมจติร เทพกอม / 18,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 239 ลว. 7 ม.ค. 63
296 รำยงำนขอซ้ือไม้ดอกไม้กระถำง            37,000.00    37,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สุชำดำ นมิิตธนกร / 37,000 น.ส. สุชำดำ นมิิตธนกร / 37,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 291 ลว. 7 ม.ค. 63
297 รำยงำนขอซ้ือไม้ดอกเพือ่จดันทิรรศกำร            35,050.00    35,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. วิไลพร มณีรัตนำวงค์สิริ / 35,050 น.ส. วิไลพร มณีรัตนำวงค์สิริ / 35,050 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 290 ลว. 7 ม.ค. 63
298 รำยงำนขอซ้ือไม้ดอก-ไม้ประดับ             4,880.00      4,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง / 4,880 มูลนธิิโครงกำรหลวง / 4,880 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 292 ลว. 7 ม.ค. 63
299 รำยงำนขอจำ้งเหมำประกอบพธิีทำงศำสนำ             3,000.00      3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล ไชยเทพ / 3,000 นำยอรรถพล ไชยเทพ / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สอธ. 14 ลว. 7 ม.ค. 63
300 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง             3,424.00      3,424.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ทุ่งข้ำวพวง อรุโณทัย / 3,424 บจก. ทุ่งข้ำวพวง อรุโณทยั / 3,424 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 250 ลว. 7 ม.ค. 63
301 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้            21,600.00    21,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุลย ์ชิดประเสริฐ / 21,600 นำยอดุลย ์ชิดประเสริฐ / 21,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 249 ลว. 7 ม.ค. 63
302 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถกระบะ            12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยรัฐศำสตร์ วังเรไร / 6,000 บ นำยชำติชำย จอมจกัรำ / 6,000 นำยรัฐศำสตร์ วังเรไร / 6,000 บ นำยชำติชำย จอมจกัรำ / 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 248 ลว. 7 ม.ค. 63
303 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถกระบะ             4,500.00      4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคฤหสัห ์ปญัญำชัย / 1,500 บ นำยเจริญ อนรัุกษพ์นำธำร / 1,500 นำยคฤหสัห ์ปญัญำชัย / 1,500 บ. นำยเจริญ อนรัุกษพ์นำธำร / 1,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 247 ลว. 7 ม.ค. 63

นำยมนตรี ขจรขจำยกติติ / 1,500 นำยมนตรี ขจรขจำยกติติ / 1,500
304 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร ปุ๋ย และวัสดุประปำ            59,980.00    59,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ส.สำยปำยค้ำวัสดุและปโิตเลียม / 59,980 หจก. ส.สำยปำยค้ำวัสดุและปโิตเลียม / 59,980 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 246 ลว. 7 ม.ค. 63
305 รำยงำนขอซ้ือพนัธุ์สัตว์ อำหำรสัตว์ และอปุกรณ์            50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ / 50,000 ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ / 50,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 245 ลว. 7 ม.ค. 63
306 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง             4,000.00      4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนบีริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง / 4,000 สถำนบีริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 4,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 244 ลว. 7 ม.ค. 63
307 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในกำรด ำเนนิกจิกรรมพฒันำแหล่งน้ ำฯ            49,615.00    49,615.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแดง วังทูลย ์/ 49,615 นำยแดง วังทูลย ์/ 49,615 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 243 ลว. 7 ม.ค. 63



308 รำยงำนขอจำ้งรถตู้น ำเกษตรกรศีกษำดูงำน             1,800.00      1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุภทัรำ สมภพิงษ ์/ 1,800 นำงสุภทัรำ สมภพิงษ ์/ 1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 325 ลว. 7 ม.ค. 63
309 รำยงำนขอจดัจำ้งซ่อมบ ำรุงรถจกัรยำยนต์ฯ             1,910.00      1,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดิศักด์ิ กะนะ / 1,910 นำยอดิศักด์ิ กะนะ / 1,910 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 324 ลว. 7 ม.ค. 63
310 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร            15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.เจริญ ปำหล้ำ / 15,000 น.ส.เจริญ ปำหล้ำ / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 323 ลว. 7 ม.ค. 63
311 รำยงำนขอจำ้งรถตู้น ำเกษตรกรศีกษำดูงำน             7,200.00      7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยลอง ใจปงิ / 3,600 บำท นำยศุภวิชญ์ ศุทธกลูกำรณ์ / 3,600 นำยลอง ใจปงิ / 3,600 บำท นำยศุภวิชญ์ ศุทธกลูกำรณ์ / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 322 ลว. 7 ม.ค. 63
312 รำยงำนขอซ้ือชำรำงจดื            70,000.00    70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงผ่องพรรณ สุกแกว้ / 70,000 นำงผ่องพรรณ สุกแกว้ / 70,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 383 ลว. 7 ม.ค. 63
313 รำยงำนขอซ้ือปุ๋ยคอก (ขี้วัว)            39,900.00    39,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิไลวรรณ ปำลี / 39,900 นำงวิไลวรรณ ปำลี / 39,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 382 ลว. 7 ม.ค. 63
314 รำยงำนขอซ้ือปุ๋ยคอก (ขี้วัว)            79,975.00    79,975.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิไลวรรณ ปำลี / 79,975 นำงวิไลวรรณ ปำลี / 79,975 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 381 ลว. 7 ม.ค. 63
315 รำยงำนขอซ้ือยอดพนัธุ์อโวกำโด             4,200.00      4,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสวน ด ำรงกำญจนกลุ / 4,200 นำยสวน ด ำรงกำญจนกลุ / 4,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 380 ลว. 7 ม.ค. 63
316 รำยงำนขอซ้ือเมล็ด่ัวแดงหลวง            15,500.00    15,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบนั โรจนปกรณ์ / 15,500 นำยบนั โรจนปกรณ์ / 15,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 379 ลว. 7 ม.ค. 63
317 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธุ์ผัก            30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนงนชุ กศุล / 30,000 นำงนงนชุ กศุล / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 378 ลว. 7 ม.ค. 63
318 รำยงำนขอซ้ือวัสดุประปำ            50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ. เรืองจุย้เฮงยง้ / 50,000 ร้ำน จ. เรืองจุย้เฮงยง้ / 50,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 377 ลว. 7 ม.ค. 63
319 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ            22,400.00    22,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงกสิณี แพรเขียว / 22,400 นำงกสิณี แพรเขียว / 22,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 376 ลว. 7 ม.ค. 63
320 รำยงำนขอซ้ือชำสมุนไพร            10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเจนจริำ กำ๋วงศ์ / 10,000 นำงเจนจริำ กำ๋วงศ์ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 375 ลว. 7 ม.ค. 63
321 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธุ์            10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรปฏรูิปท่ีดินท่ำวังผำ / 10,000 สหกรณ์กำรเกษตรปฏรูิปที่ดินทำ่วังผำ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 374 ลว. 7 ม.ค. 63
322 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (ดีเชล)            12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนบีริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง / 12,000 สถำนบีริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 12,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 373 ลว. 7 ม.ค. 63
323 รำยงำนขอซ้ือขี้วัว            20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกอ่ดำแฮ พลอยดีจริง / 20,000 นำยกอ่ดำแฮ พลอยดีจริง / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 372 ลว. 7 ม.ค. 63
324 รำยงำนขอจำ้งเหมำจดันทิรรศกำร            62,500.00    62,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ ระลึก / 62,500 นำยเผชิญ ระลึก / 62,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 469 ลว. 9 ม.ค. 63
325 รำยงำนขอจดัจำ้งเหมำรถตู้             7,200.00      7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ี รต.อนรัุกษ ์แซ่ลี / 7,200 ว่ำท่ี รต.อนรัุกษ ์แซ่ลี / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 467 ลว. 9 ม.ค. 63
326 รำยงำนขอซ้ือวัสดุเกษตร            25,500.00    25,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. นวิแฟชั่นฟลำวเวอร์ / 25,500 หจก. นวิแฟชั่นฟลำวเวอร์ / 25,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 466 ลว. 9 ม.ค. 63
327 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้            10,800.00    10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เชียงใหม่ภสูวรรค์ ทรำเวล แอนด์ เทรคกิง้เซ็นเตอร์ /10800 เชียงใหม่ภสูวรรค์ ทรำเวล แอนด์ เทรคกิง้เซ็นเตอร์ /10800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 611 ลว. 10 ม.ค. 63
328 รำยงำนขอจำ้งรถตู้             1,800.00      1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทวินทร์ แคว้งอนิทร์ / 1,800 นำยเทวินทร์ แคว้งอนิทร์ / 1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 309 ลว. 10 ม.ค. 63
329 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร            79,135.00    79,135.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริเกศ สุวรรณ์ หจก. สุวรรณแม่ระมำด / 79135 นำงสำวสิริเกศ สุวรรณ์ หจก. สุวรรณแม่ระมำด / 79135 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 616 ลว. 10 ม.ค. 63
330 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถยนต์ศึกษำดูงำน             7,200.00      7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ถำลี และ น.ส.ณฤดี อนิทร์ขวำง / 7,200 นำยส ำรำญ ถำลี และ น.ส.ณฤดี อนิทร์ขวำง / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 614 ลว. 10 ม.ค. 63
331 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถยนต์ศึกษำดูงำน             1,800.00      1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพกิลุ ดินสอแกว้ / 1,800 นำงพกิลุ ดินสอแกว้ / 1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 613 ลว. 10 ม.ค. 63
332 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้             3,600.00      3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบญุสี หำญชัย / 1,800 บำท นำยถวิล สกลุนำ / 1,800 นำยบญุสี หำญชัย / 1,800 บำท นำยถวิล สกลุนำ / 1,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 612 ลว. 10 ม.ค. 63
333 รำยงำนขอซ้ือผักและไม้ดอกฯ            30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนำงปู๋ ระวังภยั / 30,000 นำยนำงปู๋ ระวังภยั / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 557 ลว. 10 ม.ค. 63
334 รำยงำนขอจำ้งเหมำก ำจดัวัชพชืและดำมล ำต้นเฮมพ์             5,400.00      5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงโยษติำ เขียวมูล / 5,400 นำงโยษติำ เขียวมูล / 5,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 151 ลว. 10 ม.ค. 63
335 รำยงำนขอจำ้งเหมำบริกำรยอ้มสีฝืนผ้ำ            16,500.00    16,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมนญู จติต์ใจฉ่ ำ / 16,500 นำยมนญู จติต์ใจฉ่ ำ / 16,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 152 ลว. 10 ม.ค. 63
336 รำยงำนขอจำ้งเหมำบริกำรวิเครำะหก์ำรต้ำนเช้ือแบคทีเรีย            30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมนญู จติต์ใจฉ่ ำ / 30,000 นำยมนญู จติต์ใจฉ่ ำ / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 153 ลว. 10 ม.ค. 63
337 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง             7,266.00      7,266.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนภิำพำณิชย ์/ 7,266 ร้ำนสุนภิำพำณิชย ์/ 7,266 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 154 ลว. 10 ม.ค. 63
338 รำยงำนขอซ้ือมูลวัว             9,975.00      9,975.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐดำวรรณ ค ำต๋ัน / 9,975 นำงสำวณัฐดำวรรณ ค ำต๋ัน / 9,975 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 704 ลว. 13 ม.ค. 63
339 รำยงำนขอจำ้งเหมำท ำโครงสร้ำงและตกแต่งนทิรรศกำร            12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบญุถม อปุวงค์ / 12,000 นำยบญุถม อปุวงค์ / 12,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 730 ลว. 14 ม.ค. 63
340 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์จดันทิรรศกำร            40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกอ่ดำแฮ พลอยดีจริง / 22,300 บ นำยสำธิต กฤติยำภรณ์กลุ / 17,700 นำยกอ่ดำแฮ พลอยดีจริง / 22,300 บ นำยสำธิต กฤติยำภรณ์กลุ / 17,700 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 777 ลว. 15 ม.ค. 63
341 รำยงำนขอซ้ือวัสดุประปำ             7,504.00      7,504.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ชัยเสถียร (ไชยปรำกำร) / 7,504 หจก. ชัยเสถียร (ไชยปรำกำร) / 7,504 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 243 ลว. 15 ม.ค. 63
342 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตสตรอเบอร์ร่ีฯ            48,750.00    48,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบษุยำรัตน ์อนิทะรำชำ / 48,750 นำงบษุยำรัตน ์อนิทะรำชำ / 48,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 244 ลว. 15 ม.ค. 63
343 รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมโรงเรืยนและเตรียมคอกเล้ียงไกเ่มือง             5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศิริศักด์ิ เพชรธรรมนำถ / 5,000 นำยศิริศักด์ิ เพชรธรรมนำถ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 245 ลว. 15 ม.ค. 63
344 รำยงำนขอจดัซ้ืออปุกรณ์ส ำนกังำน             2,700.00      2,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ไซเรียง (อดุมผล) / 2,700 บจก. ไซเรียง (อดุมผล) / 2,700 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 246 ลว. 15 ม.ค. 63
345 รำยงำนขอเสำร้ัวอดัแรงสูง            25,680.00    25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. วณิชชำภณัฑ์ / 25,680 หจก. วณิชชำภณัฑ์ / 25,680 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 247 ลว. 15 ม.ค. 63
346 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพนัธุ์พชื            50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพยอง ผำภมูิกบรู / 50,000 นำยพยอง ผำภมูิกบรู / 50,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 248 ลว. 15 ม.ค. 63
347 รำยงำขอจดัจำ้งเหมำแรงงำน            27,900.00    27,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบติั ไชยสมภำร,นำยสำยชล สิทธิ์คงต้ัง และนำยอธิพงศ์ แกว้มัศยำวงศ์ / 27,900 นำยสมบติั ไชยสมภำร,นำยสำยชล สิทธิ์คงต้ัง และนำยอธิพงศ์ แกว้มัศยำวงศ์ / 27,900ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 249 ลว. 15 ม.ค. 63
348 รำยงำนขอจำ้งแรงงำนดูแลแปลงทดสอบงำนวิจยั            20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย ์จำยหลง / 20,000 น.ส.พรทิพย ์จำยหลง / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 250 ลว. 15 ม.ค. 63
349 รำยงำนขอซ้ือสำรชีวภณัฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร            17,160.00    17,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง / 17,160 มูลนธิิโครงกำรหลวง / 17,160 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 816 ลว. 15 ม.ค. 63
350 รำยงำนขอจำ้งเหมำงำนโครงสร้ำงบำ้นชนเผ่ำจ ำลองและแคร์ไม้ไผ่            20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธิติสรรค์ ค ำนงึวศิน / 20,000 นำยธิติสรรค์ ค ำนงึวศิน / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 887 ลว. 17 ม.ค. 63
351 รำยงำนขอซ้ือปุ๋ยคอก (ขี้วัว)            29,995.00    29,995.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพพิฒันพ์งษ ์ดวงแกว้ / 29,995 นำยพพิฒันพ์งษ ์ดวงแกว้ / 29,995 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 929 ลว. 17 ม.ค. 63
352 รำยงำนขอจำ้งเหมำขุดบอ่ขยะ            18,600.00    18,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภมูินทร์ อนิทร์ตำ / 18,600 นำยภมูินทร์ อนิทร์ตำ / 18,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 928 ลว. 17 ม.ค. 63
353 รำยงำนขอซ้ือถุงกระดำษเพือ่ใช้ท่ีตลำดนดัชำวดอย            13,900.00    13,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. พ.ีเค.คอนเวินต้ิง / 13,900 บจก. พ.ีเค.คอนเวินต้ิง / 13,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 996 ลว. 20 ม.ค. 63
354 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ดอก             5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดวงแกว้ ปนิค ำ /5,000 นำยดวงแกว้ ปนิค ำ /5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 995 ลว. 20 ม.ค. 63
355 รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมรถจกัรยำนยนต์             4,480.00      4,480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนวุัตร อ ำภำ / 4,480 นำยอนวุัตร อ ำภำ / 4,480 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 994 ลว. 20 ม.ค. 63
356 รำยงำนขอซ้ือกล้ำกำแฟพนัธุ์อรำบกิำ้            30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพนัธ์ณี ร ำวง / 30,000 นำงพนัธ์ณี ร ำวง / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 993 ลว. 20 ม.ค. 63
357 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำเงำะ            37,500.00    37,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลักษณ์ บญุรักษำ / 37,500 น.ส.เสำวลักษณ์ บญุรักษำ / 37,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 922 ลว. 20 ม.ค. 63
358 รำยงำนขอซ้ือไม้กระถำงและไม้ไผ่            40,600.00    40,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สุชำดำ นมิิตธนกร / 40,600 น.ส.สุชำดำ นมิิตธนกร / 40,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1011 ลว. 21 ม.ค. 63



359 รำยงำนขอซ้ือต้นข้ำวและต้นถั่ว            35,000.00    35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุรีย ์แกว้ผัด / 35,000 นำงสุรีย ์แกว้ผัด / 35,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1012 ลว. 21 ม.ค. 63
360 รำยงำนขอซ้ือไม้ดอกไม้ประดับ             9,997.00      9,997.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง / 9,997 มูลนธิิโครงกำรหลวง / 9,997 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1013 ลว. 21 ม.ค. 63
361 รำยงำนขอจำ้งเหมำไถพรวนดินและยกร่องขึ้นแปลง             7,500.00      7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบญุมี กะนะ / 7,500 นำยบญุมี กะนะ / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1089 ลว. 21 ม.ค. 63
362 รำยงำนขอจดัจำ้งซ่อมบ ำรุงรถจกัรยำยนต์             3,000.00      3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จริงใจบริกำร / 3,000 จริงใจบริกำร / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1087 ลว. 21 ม.ค. 63
363 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเบนซิน             5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนยเูมะกำรค้ำ / 5,000 ร้ำนยเูมะกำรค้ำ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1086 ลว. 21 ม.ค. 63
364 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถยนต์             7,200.00      7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยรุ่งเรือง แกว้ธิ / 7,200 นำยรุ่งเรือง แกว้ธิ / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1092 ลว. 21 ม.ค. 63
365 รำยงำนขอจำ้งเหมำแรงงำนเกบ็ข้อมูล             4,000.00      4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโยเซฟ สีด ำ / 4,000 นำยโยเซฟ สีด ำ / 4,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 348 ลว. 22 ม.ค. 63
366 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้             7,200.00      7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจรัล สุดต๋ำ / 3,600 บ นำยอธิภำพ พยำงำย / 3,600 นำยจรัล สุดต๋ำ / 3,600 บ นำยอธิภำพ พยำงำย / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1172 ลว. 23 ม.ค. 63
367 รำยงำนขอซ้ือถุงกระดำษเพือ่ใช้ท่ีตลำดนดัชำวดอย            13,910.00    13,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. พ.ีเค.คอนเวินต้ิง / 13,910 บจก. พ.ีเค.คอนเวินต้ิง / 13,910 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 16664 ลว. 17 ม.ค. 63
368 รำยงำนขอจำ้งจดันทิรรศกำรงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ            20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภดูล จองตำล / 20,000 นำยภดูล จองตำล / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1222 ลว. 24 ม.ค. 63
369 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้             7,200.00      7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดิศักด์ิ แสงเรือง / 7,200 นำยอดิศักด์ิ แสงเรือง / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1223 ลว. 24 ม.ค. 63
370 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง            10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิรำวรรณ พรมสวะนำ / 10,000 นำงวิรำวรรณ พรมสวะนำ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1225 ลว. 24 ม.ค. 63
371 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟำ้            10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิรำวรรณ พรมสวะนำ / 10,000 นำงวิรำวรรณ พรมสวะนำ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1230 ลว. 24 ม.ค. 63
372 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร             2,600.00      2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดวงแกว้ ปนิค ำ / 2,600 นำยดวงแกว้ ปนิค ำ / 2,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.1171 ลว. 23 ม.ค. 63
373 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง            15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สุขุมวิสเซอร์วิส สำขำสวนตำล / 15,000 บจก.สุขุมวิสเซอร์วิส สำขำสวนตำล / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1147 ลว. 23 ม.ค. 63
374 รำยงำนขอจำ้งเหมำเตรียมพืน้ท่ีปลูกองุ่นจ ำนวน 30 ต้น            10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมงคล อภริมย ์/ 10,000 นำยมงคล อภริมย ์/ 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 367 ลว. 23 ม.ค. 63
375 รำยงำนขอซ้ือถุงกระดำษไขขำวคลุมเกสรข้ำวโพด            10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงใหม่พลำสติก / 10,000 ร้ำนเชียงใหม่พลำสติก / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 368 ลว. 23 ม.ค. 63

นำงนะย ีวรพงษ ์/5,600 นำงนะย ีวรพงษ ์/5,600
น.ส.ปรำณี ศรีนทีไพรวัลย ์/ 20,000 น.ส.ปรำณี ศรีนทีไพรวัลย ์/ 20,000
นำงเกสรสุรีย ์แสงแกว้ 40,000 นำงเกสรสุรีย ์แสงแกว้ 40,000 

377 รำยงำนขอจำ้งติดต้ังปั้มน้ ำมันเข้ำโรงผลิตและแปรรูปสมุนไพร             9,000.00      9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีรศักด์ิ พนำเจริญเดช / 9,000 นำยธีรศักด์ิ พนำเจริญเดช / 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว.432 ลว. 28 ม.ค. 63
378 รำยงำนขอซ้ือดอกไม้ดอกประดับฯ             5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง / 5,000 มูลนธิิโครงกำรหลวง / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1430 ลว. 30 ม.ค. 63
379 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถยนต์ศึกษำดูงำน             6,400.00      6,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรินทธิ์ธร จนิะแปง และ นำยสนทิ อิน่ค ำ / 6,400 นำยวรินทธิ์ธร จนิะแปง และ นำยสนทิ อิน่ค ำ / 6,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1434 ลว. 30 ม.ค. 63
380 รำยงำนขอจำ้งจดันทิรรศกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ฯ            40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเชิงชำย ชัยอดุม / 40,000 นำยเชิงชำย ชัยอดุม / 40,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1433 ลว. 30 ม.ค. 63
381 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้             3,600.00      3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเอกชัย สมแปง / 3,600 นำยเอกชัย สมแปง / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1432 ลว. 30 ม.ค. 63
382 รำยงำนจดัซ้ือผลิตผลเกษตรฯ            10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงประกำยรัศมี ปนิค ำ / 10,000 นำงประกำยรัศมี ปนิค ำ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1471 ลว 30 ม.ค. 63
383 รำยงำนขอซ้ือไม้กระถำงฯ             7,500.00      7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำยณั กำใว / 7,500 นำยสำยณั กำใว / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1472 ลว. 30 ม.ค. 63
384 รำยงำนขอซ้ือผุกถุงและไม้ดอกคละสี            15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สุจำ ทรงพลอทิุศ / 15,000 น.ส. สุจำ ทรงพลอทุศิ / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1473 ลว. 30 ม.ค. 63
385 รำยงำนจดัจำ้งเหมำท ำโครงสร้ำงประกอบฉำกนทิรรศกำร            20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประมวล บษุกรงำมเลิศ / 20,000 นำยประมวล บษุกรงำมเลิศ / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1474 ลว. 30 ม.ค. 63
386 รำยงำนขอซ้ือต้นสตอเบอรร่ีฯ            20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเพลินพศิ วำรสำรแหง่ธรรม / 20,000 นำยเพลินพศิ วำรสำรแหง่ธรรม / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1475 ลว. 30 ม.ค. 63
387 รำยงำนขอซ้ือผลิตผล อำโวกำโดพนัธุ์ Hass             7,410.00      7,410.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอะเลผะ เสหมี่ / 7,410 นำยอะเลผะ เสหมี่ / 7,410 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 509 ลว. 31 ม.ค. 63
388 รำยงำนขอจำ้งเหมำบริกำรส ำรวจพืน้ท่ีงำนวิจยั             5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเมอะ ปองอมรกลุ / 5,000 นำยเมอะ ปองอมรกลุ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 536  ลว. 31 ม.ค. 63
389 รำยงำนขอจำ้งเหมำบริกำรส ำรวจพืน้ท่ีงำนวิจยั             5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทำสี สินเชิง / 5,000 นำยทำสี สินเชิง / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 537 ลว 31 ม.ค. 63
390 รำยงำนขอจำ้งเหมำเปล่ียนหลังคำพลำสติกฯ            20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมคิด ทองค ำ / 20,000 นำยสมคิด ทองค ำ / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 538 ลว. 31 ม.ค. 63
391 รำยงำนขอจำ้งแรงงำนดูแปลงทดสอบงำนวิจยั            25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงผ่องศรี วิลัย / 25,000 นำงผ่องศรี วิลัย / 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 510 ลว. 31 ม.ค. 63

392 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 34 รำยกำร 182,141.00 182,141.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 101,365 / หจก.ฮกเชียงล้งพำนชิ 5,400 /บจก.แฮนด์ โกรว์
เซอร่ี 5,955/บจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,640/หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 66,781

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 101,365 / หจก.ฮกเชียงล้งพำนชิ 5,400 /บจก.แฮนด์
 โกรว์เซอร่ี 5,955/บจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,640/หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 66,781

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6302-00006 PO6302-00007 PO6302-00008  
PO6302-00009  PO6302-00010 ลว 3 ก.พ. 63

393 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 22 รำยกำร 9,196.00 9,196.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,424/ร้ำนกฤษณำพำนชิ 600/บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 1,300/
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 5,872

หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,424/ร้ำนกฤษณำพำนชิ 600/บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 
1,300/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 5,872

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6302-00002 PO6302-00003 PO6302-00004 
PO6302-00005 ลว 3 ม.ค. 63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1258 ลว. 28 ม.ค. 63376 รำยงำนขอจำ้งจดันทิรรศกำรเผยแพร่ผลงำนฯ            40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 73,894.20       กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 73,894.20         เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00001
ลว. 2 ม.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 18 รำยกำร 48,615.00        48,615.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 48,615.00       บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 48,615.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00002
2.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 55,415.30       ลว. 2 ม.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ด้ำรงอิเล็คทริก 54,045.70       

3 ซ้ือวัสดุโสตทัศนูปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ จ้ำนวน 17 รำยกำร 29,360.00        29,360.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 29,360.00       บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 29,360.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00003
2.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 32,907.85       ลว. 2 ม.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ด้ำรงอิเล็คทริก 30,505.00       

4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องชัยพฤกษ์ อำคำรนิทรรศกำร 1 128,400.00      128,400.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วีวีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 128,400.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วีวีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 128,400.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00004
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด วัฒนำ แอร์ เซอร์วิส 143,273.00     ลว. 7 ม.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ นอร์ทเทอร์น แอร์กรุ๊ป 148,569.50     

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 2 รำยกำร 6,155.00          6,155.00          เฉพำะเจำะจง 1.ไม้ไผ่ยูคำไผ่งำม โดยนำยม่ำย นันทะเดช 6,155.00         ไม้ไผ่ยูคำไผ่งำม โดยนำยม่ำย นันทะเดช 6,155.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00005
2.ร้ำนยูคำริมคลอง 6,660.00         ลว. 7 ม.ค. 63
3.ร้ำนยูคำท่ำศำลำ 7,127.00         

6 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ อำคำรนิทรรศกำร 1 ช้ัน 2 1,605.00          1,605.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 1,605.00         บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 1,605.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00006
ลว. 7 ม.ค. 63

7 ซ้ือธำตุอำหำรและเมล็ดพันธ์ุ จ้ำนวน 9 รำยกำร 26,960.00        26,960.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยนิติธร กันทำ 26,960.00       นำยนิติธร กันทำ 26,960.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00007
2.นำยอุทัย พรหมกันธำ 30,010.00       ลว. 7 ม.ค. 63
3.นำยธนำวิช ค้ำสำยใย 28,640.00       

8 จ้ำงท้ำป้ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ้ำปี 2563 9,495.00          9,495.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 9,495.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 9,495.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00008
จ้ำนวน 3 รำยกำร 2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 11,150.00       ลว. 7 ม.ค. 63

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 11,265.00       

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใบ้ในกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ปี 2563 34,935.00        34,935.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 34,935.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 34,935.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00009
จ้ำนวน 11 รำยกำร ลว. 7 ม.ค. 63

10 ซ้ือแบตเตอร่ี รถยนต์หมำยเลขทะเบียน บธ 559 เชียงใหม่ 2,600.00          2,600.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 2,600.00         บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 2,600.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00010
ลว. 8 ม.ค. 63

11 จ้ำงตัดเย็บผ้ำม่ำนพร้อมติดต้ัง จ้ำนวน 6 ชุด 35,000.00        35,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำงศิริรัตน์ สัญญำลักษณ์ 35,000.00       นำงศิริรัตน์ สัญญำลักษณ์ 35,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00011
2.นำงสำวณธิดำ ปริญญำรัตน์ 38,000.00       ลว. 9 ม.ค. 63
3.นำงสำวชำคริยำ จันทรคณำ 36,800.00       

12 ซ้ือพรรณไม้ 156,400.00      156,400.00      เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 156,400.00     สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 156,400.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00012
2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 161,000.00     ลว. 9 ม.ค. 63
3.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 174,800.00     

13 ซ้ือวัสดุส้ำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 8,850.00          8,850.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 8,850.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ 8,850.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00013
2.บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ้ำกัด 11,400.00       ลว. 13 ม.ค. 63
3.บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 10,500.00       

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

14 จ้ำงท้ำป้ำยองค์ควำมรู้ จ้ำนวน 3 รำยกำร 12,950.00        12,950.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 12,950.00       ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 12,950.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00014
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 14,950.00       ลว. 13 ม.ค. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 19,350.00       

15 จ้ำงท้ำแผงไม้ไผ่ 49,590.00        49,590.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 49,590.00       บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 49,590.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00015
2.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ้ำกัด 53,500.00       ลว. 13 ม.ค. 63
3.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ำกัด 55,105.00       

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 21 รำยกำร 87,575.00        87,575.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 19,350.00       ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 17,000.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6301-00016
2.สวนพูนทรัพย์ โดยนำงสำวอุบลรัตน์ ต๊ะแสง 17,500.00       (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 13 ม.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 155,365.00     
4.บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จ้ำกัด 40,540.00       สวนพูนทรัพย์ โดยนำงสำวอุบลรัตน์ ต๊ะแสง 17,500.00         PO6301-00017
5.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 19,000.00       (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 13 ม.ค. 63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 38,465.00         PO6301-00018
(จ้ำนวน 14 รำยกำร) ลว. 13 ม.ค. 63

บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จ้ำกัด 14,610.00         PO6301-00019
(จ้ำนวน 3 รำยกำร) ลว. 13 ม.ค. 63

17 จ้ำงเหมำรถแบ็คโฮ ขนำด PC50 พร้อมคนขับและน้้ำมันเช้ือเพลิง 30,000.00        30,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยเอกวิน ก๋องมูล 30,000.00       นำยเอกวิน ก๋องมูล 30,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00020
2.นำยทวีวิทย์ แสงแก้ว 35,000.00       ลว. 13 ม.ค. 63
3.นำยวุฒิไกร เก๊ำง้ิว 36,000.00       

18 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองและซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 7,241.23          7,241.23          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 7,241.23         บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 7,241.23           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00021
ผษ 5726 เชียงใหม่ ลว. 15 ม.ค. 63

19 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 8 รำยกำร 30,170.00        30,170.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฟ้ำไทยอิเลคทริค 30,170.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฟ้ำไทยอิเลคทริค 30,170.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00022
2.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 46,254.00       ลว. 16 ม.ค. 63
3.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 46,255.00       

20 จ้ำงท้ำทำงลำดอำคำรเรือนกล้วยไม้ และศำลำกล้วยไม้ 73,900.00        73,900.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยวีระศักด์ิ ค้ำปำแฝง 73,900.00       นำยวีระศักด์ิ ค้ำปำแฝง 73,900.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00023
2.นำยวิวัฒน์ แปงเคร่ือง 75,000.00       ลว. 16 ม.ค. 63
3.นำงสำวกรกต อุ่นภักด์ิ 74,500.00       

21 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ผผ 6139 เชียงใหม่ 3,707.55          3,707.55          เฉพำะเจำะจง บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 3,707.55         บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 3,707.55           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00024
ลว. 16 ม.ค. 63

22 ซ้ือพำนพุ่มตรำสัญลักษณ์พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 65,000.00        65,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สุริยศ 65,000.00       ร้ำนทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สุริยศ 65,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00025
จ้ำนวน 3 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 86,000.00       ลว. 16 ม.ค. 63

3.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ้ำกัด 89,880.00       

23 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือกำรเกษตร จ้ำนวน 16 รำยกำร 159,992.00      159,992.00      เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 160,422.00     ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 1,822.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6301-00026
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 166,130.00     (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 20 ม.ค. 63
3.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 51,300.00       
4.นำยสุดใจ เสมียนกุล 3,800.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 124,350.00       PO6301-00027
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 224,385.00     (จ้ำนวน 8 รำยกำร) ลว. 20 ม.ค. 63
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บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 18,900.00         PO6301-00028
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 20 ม.ค. 63

นำยสุดใจ เสมียนกุล 3,800.00           PO6301-00029
(จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 20 ม.ค. 63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 11,120.00         PO6301-00030
(จ้ำนวน 3 รำยกำร) ลว. 20 ม.ค. 63

24 ซ้ือสมุนไพรแห้งและวัสดุ จ้ำนวน 32 รำยกำร 15,000.00        15,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยผดุงผล สุคนธมนตรีกุล 15,000.00       นำยผดุงผล สุคนธมนตรีกุล 15,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00031
2.นำยสันติพงศ์ มำลำคีรี 16,115.00       ลว. 21 ม.ค. 63
3.นำงสำวอรวิน เผือกขำว 17,045.00       

25 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บธ 559 เชียงใหม่ 6,500.00          6,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 6,500.00         ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 6,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00032
ลว. 22 ม.ค. 63

26 ซ้ือพรรณไม้ 76,500.00        76,500.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 76,500.00       ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 76,500.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00033
2.สวนเอ้ือพรรณ มูรพันธ์ุ โดยนำงสำวอิสรำภรณ์ มำนวล 89,250.00       ลว. 23 ม.ค. 63
3.นำงล้ำดวน รำชวงศำ 91,800.00       

27 จ้ำงเหมำตรวจเช็คเคร่ืองปรับอำกำศ 642.00             642.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 642.00            บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 642.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00034
ลว. 23 ม.ค. 63

28 ซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโรคเช้ือไวรัส Corona 35,610.00        35,610.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 6,600.00         บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 6,600.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6301-00035
ศูนย์ปฏิบัติกำรเภสัชชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 8,910.00         ศูนย์ปฏิบัติกำรเภสัชชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ 8,910.00           ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 23 ม.ค. 63
องค์กำรเภสัชกรรม สำขำหำงดง 20,100.00       มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

องค์กำรเภสัชกรรม สำขำหำงดง 20,100.00         

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท้ำควำมสะอำด และซ่อมบ้ำรุงรถไฟฟ้ำชมวิว 5,907.00          5,907.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 5,907.00         บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 5,907.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00036
จ้ำนวน 8 รำยกำร ลว. 29 ม.ค. 63

30 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP รุ่น Color Laserjet Pro MFP M277n 1,500.00          1,500.00          เฉพำะเจำะจง บริษ้ท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 1,500.00         บริษ้ท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 1,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00037
ลว. 30 ม.ค. 63

31 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 15 รำยกำร 486,500.00      486,500.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยธรรมนูญ พันธ์ุก้่ำ 486,500.00     นำยธรรมนูญ พันธ์ุก้่ำ 486,500.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00038
2.นำงโสภำ ศรีอ้ำพร 522,000.00     ลว. 30 ม.ค. 63
3.นำงจันทร์เป็ง เทพวงค์ 557,500.00     

32 จ้ำงซ่อมเคร่ืองอบผ้ำ Electrolux รุ่น EDS 7051 2,350.00          2,350.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ศักด์ิ ซัพพลำย โดยนำยจริณธรณ์ หอมชิด 2,350.00         ร้ำนพงษ์ศักด์ิ ซัพพลำย โดยนำยจริณธรณ์ หอมชิด 2,350.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00039
ลว. 30 ม.ค. 63

33 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 29,649.12       กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 29,649.12         เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00040
ลว. 22 ม.ค. 63

34 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 4 รำยกำร 88,570.00        88,570.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 171,330.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฟ้ำไทยอิเลคทริค 88,570.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00001
2.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 178,650.00     ลว. 2 ม.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฟ้ำไทยอิเลคทริค 88,570.00       



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

35 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 2,250.00          2,250.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 2,250.00         บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 2,250.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00002
ลว. 3 ม.ค. 63

36 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 38 รำยกำร 31,398.21        31,398.21        เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 31,398.21       บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 31,398.21         เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00003
ลว. 6 ม.ค. 63

37 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 3,325.00          3,325.00          เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 3,325.00         นำยบุญธรรม จันทร์สำม 3,325.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00004
ลว. 6 ม.ค. 63

38 จ้ำงเหมำปูพ้ืนกระเบ้ืองยำงห้องประชำสัมพันธ์อำคำรนิทรรศกำร1 41,000.00        41,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 37,717.29       บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 37,717.29         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00005
2.บริษัท เค.พี.โฮมเทค จ้ำกัด 46,788.53       ลว. 6 ม.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซีเค 2016 กำรก่อสร้ำง 44,878.80       

39 จ้ำงผลิตโปสกำร์ด จ้ำนวน 2,400 ใบ 10,272.00        10,272.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภทระ พรี-เพรส 10,272.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภทระ พรี-เพรส 10,272.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00006
2.ร้ำนก้ำวก้ำวหน้ำ 14,400.00       ลว. 9 ม.ค. 63
3.ร้ำนซี เอ็ม กรำฟิก กรุ๊ป 18,000.00       

40 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 20 รำยกำร 16,488.00        16,488.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ้ำกัด 16,488.00       บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ้ำกัด 16,488.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00007
ลว. 9 ม.ค. 63

41 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 39 รำยกำร 53,877.20        53,877.20        เฉพำะเจำะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 53,877.20       บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 53,877.20         เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00008
ลว. 9 ม.ค. 63

42 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยท่ีร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 4,406.40          4,406.40          เฉพำะเจำะจง บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 4,406.40         บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 4,406.40           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00009
จ้ำนวน 25 รำยกำร ลว. 9 ม.ค. 63

43 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 3,000.00          3,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 3,000.00         บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 3,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00010
ลว. 9 ม.ค. 63

44 จ้ำงซ่อมแซมระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย 150,000.00      104,218.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ้ำกัด 104,218.00     บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ้ำกัด 104,218.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00011
2.บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 120,642.50     ลว. 9 ม.ค. 63
3.บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 135,483.40     

45 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 2,250.00          2,250.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 2,250.00         บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 2,250.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00012
ลว. 14 ม.ค. 63

46 จ้ำงเหมำเปล่ียนโช๊คประตูอำคำรนิทรรศกำร 2 และอำคำรเรือน 79,565.20        79,565.20        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 79,565.20       บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 79,565.20         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00013
กล้วยไม้ 2.บริษัท เค.พี.โฮมเทค จ้ำกัด 107,053.50     ลว. 14 ม.ค. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซีเค 2016 กำรก่อสร้ำง 108,508.70     

47 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 9,975.00          9,975.00          เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 9,975.00         นำยบุญธรรม จันทร์สำม 9,975.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00014
ลว. 17 ม.ค. 63

48 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 6 รำยกำร 2,341.00          2,341.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 2,341.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 2,341.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00015
2.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 2,422.00         ลว. 17 ม.ค. 63
3.ร้ำนน้้ำทรัพย์ วัสดุก่อสร้ำง 1 2,523.00         

49 ซ้ือชุดเคร่ืองนอน จ้ำนวน 12 รำยกำร 72,235.70        72,235.70        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนพี เอส เอ เบดด้ิง เชียงใหม่ โดยนำยอำคม มงคลชัยประทีป 72,235.70       ร้ำนพี เอส เอ เบดด้ิง เชียงใหม่ 72,235.70         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00016



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

2.บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ้ำกัด โดยนำยอำคม มงคลชัยประทีป ลว. 17 ม.ค. 63
3.ร้ำนยูวัน โดยนำงพรรณี จงชนะชัย

50 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 38 รำยกำร 31,398.21        31,398.21        เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 31,398.21       บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 31,398.21         เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00017
ลว. 17 ม.ค. 63

51 ซ้ือป้ำยแขวนประตู จ้ำนวน 30 ช้ิน 5,457.00          5,457.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เฟรนด์ซำยน์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จ้ำกัด 5,457.00         บริษัท เฟรนด์ซำยน์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จ้ำกัด 5,457.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00018
2.บริษัท นฤมิต เด็คคอร์เรช่ัน จ้ำกัด 5,938.50         ลว. 17 ม.ค. 63
3.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 7,062.00         

52 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 16 รำยกำร 18,783.34        18,783.34        เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิงซิงเฮง จ้ำกัด 18,783.34       บริษัท ซิงซิงเฮง จ้ำกัด 18,783.34         เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00019
ลว. 17 ม.ค. 63

53 ซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรท้ำน้้ำสกัด จ้ำนวน 2 รำยกำร 6,500.00          6,500.00          เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,500.00         มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00020
ลว. 21 ม.ค. 63

54 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 41 รำยกำร 41,961.93        41,961.93        เฉพำะเจำะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 41,961.93       บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 41,961.93         เสนอรำคำรำยเดียว PO6301-00021
ลว. 28 ม.ค. 63

  
55 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ 26,000.00        26,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 26,000.00       บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 26,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6301-00022

2.ร้ำนคอมมอนแอร์ โดยนำยอรุณฤทธ์ิ จันทร์แสงระพี 27,600.00       ลว. 28 ม.ค. 63
3.บริษัท เชียงใหม่อุปกรณ์เคร่ืองเย็น จ้ำกัด 28,200.00       

56 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง แสง สี เสียง อุปกรณ์ดนตรี พร้อมติดต้ัง 13,000.00        13,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ไอเวอร่ี ซำวน์ โดยนำยจักรพันธ์ กันต๊ะ 13,000.00       ไอเวอร่ี ซำวน์ โดยนำยจักรพันธ์ กันต๊ะ 13,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.59
และร้ือถอน 2.COCOLIVE&SOUND 20,000.00       

3.ออดิช่ัน มิวสิครูม 25,000.00       

57 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตกแต่งสถำนท่ีกิจกรรมงำนวันเด็ก 4,500.00          4,500.00          เฉพำะเจำะจง 1.นำยทนันชัย บุญเทียม 4,500.00         นำยทนันชัย บุญเทียม 4,500.00           เสนอรำคำต้่ำสุด บย.59
แห่งชำติ ประจ้ำปี 2563 จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.นำงศรีเกตุ ขยัน 5,300.00         

3.นำงชุติมันต์ กรรณิกำ 5,500.00         

58 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ 1,750.00          1,750.00          เฉพำะเจำะจง นำยฐิติกร ไชยจันดี 1,750.00         นำยฐิติกร ไชยจันดี 1,750.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.59
ประจ้ำปี 2563 จ้ำนวน 1 รำยกำร

59 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 46 รำยกำร 46,198.00        46,198.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 10,298.00       นำยนพดล ค้ำมูล 3,000.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.59
2.บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 32,300.00       (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด
3.นำยพิทักษ์ จันทร์สำม 600.00            
4.นำยนพดล ค้ำมูล 3,000.00         นำยพิทักษ์ จันทร์สำม 600.00              
5.นำงสำวพิมพ์ประไพ วงค์ษำ 4,000.00         (จ้ำนวน 1 รำยกำร)
6.นำงสำวนิตยำ เจิมจันทร์ 5,000.00         

บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 10,298.00         
(จ้ำนวน 14 รำยกำร)

บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 32,300.00         
(จ้ำนวน 30 รำยกำร)

60 จ้ำงซ่อมบูชบังคับล้อ รถกอล์ฟไฟฟ้ำ 6 ท่ีน่ัง หมำยเลข 4 1,200.00          1,200.00          เฉพำะเจำะจง โรงกลึงอนันต์บริกำร 1,200.00         โรงกลึงอนันต์บริกำร 1,200.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.62



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

61 จ้ำงจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพร 36,000.00        36,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุค้ำ ขัตหลง 36,000.00       นำยสุค้ำ ขัตหลง 36,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.65

62 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม จ้ำนวน 9 รำยกำร 12,929.00        12,929.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 12,929.00       บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 12,929.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.67

63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม จ้ำนวน 11 รำยกำร 8,200.00          8,200.00          เฉพำะเจำะจง นำงจันทร์สม จันทร์ชัย 8,200.00         นำงจันทร์สม จันทร์ชัย 8,200.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.68

64 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 4,750.00          4,750.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 4,750.00         ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 4,750.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.7
จ้ำนวน 5 รำยกำร

65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับปลูกพรรณไม้ จ้ำนวน 10 รำยกำร 7,020.00          7,020.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมหวังกำรเกษตร โดยนำยสมหวัง ศรีบ้ำเพ็ญ 7,020.00         ร้ำนสมหวังกำรเกษตร โดยนำยสมหวัง ศรีบ้ำเพ็ญ 7,020.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.7

66 ซ้ือกำแฟค่ัวเมล็ด จ้ำนวน 4 รำยกำร 19,200.00        19,200.00        เฉพำะเจำะจง 1.มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,000.00         มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,000.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.7
2.นำยศรัญ สีเขียว 5,500.00         (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด
3.นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 5,000.00         
4.นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 3,700.00         นำยศรัญ สีเขียว 5,500.00           

(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 5,000.00           
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 3,700.00           
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

67 จ้ำงผลิตแก้วพลำสติกย่อยสลำยได้ 18,000.00        18,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 18,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 18,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.7

68 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 23 รำยกำร 29,561.00        29,561.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 29,561.00       บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 29,561.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.7

69 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 33 รำยกำร 80,808.00        80,808.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 80,808.00       บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 80,808.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.7

70 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 10 รำยกำร 12,593.00        12,593.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 12,593.00       บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 12,593.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.7

71 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 18 รำยกำร 18,236.00        18,236.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 18,236.00       บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 18,236.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.8

72 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ผงชงเคร่ืองด่ืมร้อน) จ้ำนวน 4 รำยกำร 15,607.21        15,607.21        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ส.เจริญ ซัพพลำย 2015 15,607.21       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ส.เจริญ ซัพพลำย 2015 15,607.21         เสนอรำคำรำยเดียว บย.8

73 จ้ำงพิมพ์รูปภำพพร้อมเคลือบ 21,710.00        21,710.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเฟรมดีไซน์ โดยนำยวรชำติ เอ่ียมสง่ำ 21,710.00       ร้ำนเฟรมดีไซน์ โดยนำยวรชำติ เอ่ียมสง่ำ 21,710.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.8
2.ร้ำนศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนำยอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 22,360.00       
3.ร้ำนกรอบรูปจ๊ัมพ์เฟรมดีไซน์ โดยนำยอลงกรณ์ ต๊ิบปุ๊ด 23,400.00       
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