
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้างผลิตส่ือวิดีทัศน์ จ านวน 3 รายการ 99,000.00                99,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทราย มีเดีย โปรดักช่ัน 99,000 บาท หจก.ทราย มีเดีย โปรดักช่ัน 99,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00005  ลว 4 มค 64
2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 14,520.00                14,520.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญการเกษตร 7,050 บาท/บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,470 บาท หจก.เจริญการเกษตร 7,050 บาท/บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,470 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00006  ลว 4 มค 64

PO6401-00007  ลว 4 มค 64
3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 21 รายการ 25,425.00                25,425.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,520 บาท/บ.ข่านต้า จ ากัด 5,005 บาท/ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,520 บาท/บ.ข่านต้า จ ากัด 5,005 บาท/ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00009  ลว 4 มค 64

หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,700 บาท/ร้านบ้านวสนครูเก่ง 3,200 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,700 บาท/ร้านบ้านวสนครูเก่ง 3,200 บาท PO6401-00008 ลว 4 มค 64
PO6401-00010  ลว 4 มค 64
PO6401-00011  ลว 4 มค 64

4 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 48,200.00                48,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง มูลิธิโครงการหลวง 19,000 บ./บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ 28,800 บ./ มูลิธิโครงการหลวง 19,000 บ./บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ 28,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0003 ลว. 4 มค.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร 400 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 400 บ. APO6401-0004 ลว. 4 มค.64

APO6401-0005 ลว. 4 มค.64
5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 13,350.00                13,350.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 13,350 บ. บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 13,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00013 ลว. 4 มค.64
6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 27 รายการ 17,085.00                17,085.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 17,742 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 19,447 บ. ร้านเชียงฮง 13,130 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 3,955 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00022 ลว. 4 มค.64

PO6401-00025 ลว. 4 มค.64
7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 29 รายการ 86,516.00                86,516.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 69,000 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 37,391 บ./บ.แฮนด์ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 48,760 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 19,736 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00026 ลว. 4 มค.64

โกรวเซอร่ี 7,200 บ./ศูนย์พันธ์ุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 3,700 บ./บ.ข่านต้า บ.แฮนด์ โกรวเซอร่ี 7,200 บ./ศูนย์พันธ์ุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 3,700 บ./ PO6401-00027 ลว. 4 มค.64
780 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 12,090 บ. บ.ข่านต้า 780 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,340 บ. PO6401-00028 ลว. 4 มค.64

PO6401-00029 ลว. 4 มค.64
PO6401-00030 ลว. 4 มค.64
PO6401-00031 ลว. 4 มค.64

8 จ้างเหมาบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์(คร้ังท่ี1) 90,100.00                90,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว/90,100 บ. นางสาวฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว/90,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00042 ลว. 5 ม.ค.64
9 จัดซ้ือต้นกล้ามะม่วงพันธ์ตลับนาค บรรจุถุงพร้อมปลูก 39,960.00                39,960.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน้ายกล้าไม้ผล,ไม้ย้ืนต้นบ้านแม่ทะลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน้ายกล้าไม้ผล,ไม้ย้ืนต้นบ้านแม่ทะลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00063 ลว 6 ม.ค. 64

สูงไม่ต่ ากว่า 30 ซม 39,960.00 บาท 39,960.00 บาท
10 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,000.00                   3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน้ายกล้าไม้ผล,ไม้ย้ืนต้นบ้านแม่ทะลาย/3,000.00 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน้ายกล้าไม้ผล,ไม้ย้ืนต้นบ้านแม่ทะลาย/3,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00064 ลว 6 ม.ค. 64
11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 33,440.00                33,440.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 33,440.00 บาท ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 33,440.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00062 ลว 6 ม.ค. 64
12 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,980.00                   9,980.00         วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 9,980.00 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 9,980.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-0002 ลว 4 ม.ค. 64
13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 49,500.00                49,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายไว บดีรัฐ 49,500.00 บาท นายไว บดีรัฐ 49,500.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-0001 ลว 4 ม.ค. 64
14 จัดจ้างป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ 5,350.00                   5,350.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฟินิกซ์ ดีไซน์ 5,350.00 บาท ร้านฟินิกซ์ ดีไซน์ 5,350.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00004 ลว 4 ม.ค. 64
15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 23,200.00                23,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงดาววัสดุก่อสร้าง 23,200 บจก.เชียงดาววัสดุก่อสร้าง 23,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0001 ลว 4 ม.ค. 64
16 จัดซ้ือวัสดุก่สอร้าง จ านวน 6 รายการ 27,000.00                27,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ท.วัสดุก่อสร้าง 27,000.00 ร้าน ท.วัสดุก่อสร้าง 27,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0002 ลว 4 ม.ค. 64
17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00                   5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เด่นชัยเทค จ ากัด 5,000 บ. บ.เด่นชัยเทค จ ากัด 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00012 ลว. 4 ม.ค.64
18 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 15,400.00                15,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 15,400 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 15,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00044 ลว. 4 ม.ค.64
19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 17 รายการ 40,575.00                40,575.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,505 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,505 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00045 ลว. 4 ม.ค.64

บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 37,070 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 37,070 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00046 ลว. 4 ม.ค.64
20 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,140.00                   1,140.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,140 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00047 ลว. 4 ม.ค.64
21 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 27,200.00                27,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรงชัย คอนกรีต 2010 27,200 บ. หจก.ทรงชัย คอนกรีต 2010 27,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00048 ลว. 4 ม.ค.64
22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 รายการ 16,086.75                16,086.75       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 751 บ./ หจก.ศิริวงศ์พานิช 751 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00049 ลว. 4 ม.ค.64

หจก.เจที คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 3,850 บ. / หจก.เจที คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 3,850 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00050 ลว. 4 ม.ค.64
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 6,227 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 6,227 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00051 ลว. 4 ม.ค.64
บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 5,258.75 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 5,258.75 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00052 ลว. 4 ม.ค.64

23 จัดจ้างวิเคราะห์ดิน 16,700.00                16,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16,700 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00053 ลว. 4 ม.ค.64
24 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,000.00                   9,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 9,000 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00054 ลว. 6 ม.ค.64
25 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 23,000.00                23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 23,000 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 23,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00055 ลว. 6 ม.ค.64
26 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 17,132.00                17,132.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,157 บ. / หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,157 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00056 ลว. 6 ม.ค.64

หจก.จ.เจริญการเกษตร 14,975 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 14,975 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00058 ลว. 6 ม.ค.64
27 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 2,831.00                   2,831.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,831 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,831 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00059 ลว. 6 ม.ค.64
28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 45,239.00                45,239.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จก. 45,239 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จก. 45,239 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00060 ลว. 6 ม.ค.64
29 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 29,980.00                29,980.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 29,980 บาท หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 29,980 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00079 ลว. 8 ม.ค.64
30 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 60,000.00                60,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร งามคาย 60,000 บาท นายเกรียงไกร งามคาย 60,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00077 ลว. 8 ม.ค.64
31 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 60,000.00                60,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร งามคาย 60,000 บาท นายเกรียงไกร งามคาย 60,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00074 ลว. 8 ม.ค.64
32 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 8,000.00                   8,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.สวัสดีพาณิชย์ 8,000 บาท หจก.ส.สวัสดีพาณิชย์ 8,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00073 ลว. 8 ม.ค.64
33 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 60,000.00                60,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวรรค์ มาธุสรสวรรค์ 60,000 บาท นายสวรรค์ มาธุสรสวรรค์ 60,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00072 ลว. 8 ม.ค.64

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 มกรำคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
34 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,990.00                19,990.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 19,990 บาท หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 19,990 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00071 ลว. 8 ม.ค.64
35 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 19,950.00                19,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 จ านวน 19,950 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 จ านวน 19,950 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00070 ลว. 8 ม.ค.64
36 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 23,800.00                23,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 23,800 บาท ร้านฮาเลลูยาการค้า 23,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00068 ลว. 8 ม.ค.64
37 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 199,250.00              199,250.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทีเอ็มซี โกลบอล จก. 199,250 บ. บ. ทีเอ็มซี โกลบอล จก. 199,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00115 ลว.12 ม.ค.64
38 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,000.00                15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวรรค์ มาธุสรสวรรค์ 15,000 บาท นายสวรรค์ มาธุสรสวรรค์ 15,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00125 ลว.12 ม.ค.64
39 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 21,750.00                21,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 21,750 บาท ฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 21,750 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00126 ลว.12 ม.ค.64
40 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 15,000.00                15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 15,000 บ. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00127 ลว.12 ม.ค.64
41 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 11,360.00                11,360.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เพ่ือนเกษตรกร จก. 11,360 บ. บ.เพ่ือนเกษตรกร จก. 11,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00128 ลว.12 ม.ค.64
42 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 14,890.00                14,890.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 14,890 บ. หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 14,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00129 ลว.12 ม.ค.64
43 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 10,000.00                10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มเจ็แดง จก. 10,000 บ. บ.ฟาร์มเจ็แดง จก. 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00130 ลว.12 ม.ค.64
44 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 17,880.00                17,880.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 17,880 บ. บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 17,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00131 ลว.12 ม.ค.64
45 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 40 รายการ 245,194.00              245,194.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 29,845 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 29,845 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0010 ลว.12 ม.ค.64

บ.ฮอทิโกร จก. 19,250 บ. / บ.ฮอทิโกร จก. 19,250 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0011 ลว.12 ม.ค.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร 58,160 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร 58,160 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0012 ลว.12 ม.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,350 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,350 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0013 ลว.12 ม.ค.64
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 66,329 บ. / หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 66,329 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0014 ลว.12 ม.ค.64
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 20,230 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 20,230 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0015 ลว.12 ม.ค.64
ร้านบ้านสวนครูเก่ง 43,030 บ./ ร้านบ้านสวนครูเก่ง 43,030 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0016 ลว.12 ม.ค.64
บ.ข่านต้า จก. 2,000 บ. บ.ข่านต้า จก. 2,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0017 ลว.12 ม.ค.64

46 จัดซ้ือวัสดุงานหัตถกรรม จ านวน 10 รายการ 2,020.00                   2,020.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย 2,020 บ. ร้านบุญชัย 2,020 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6312-00298 ลว.29 ธค.63
47 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 14,730.00                14,730.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 14,730 บ. บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 14,730 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00057 ลว.6 ม.ค.64
48 จ้างวิเคราะห์ผลผลิตและน้ าท่ีใช้ในโรงคัดบรรจุ จ านวน 4 ชนิด 50,600.30                50,600.30       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 50,600.30 บ. บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 50,600.30 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00093 ลว.8 ม.ค.64
49 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 53,998.00                53,998.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 53,998.00 บาท ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 53,998.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00112 ลว.12 ม.ค.64
50 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 1 รายการ 17,250.00                17,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ฮาเลลูยาการค้า 17,250 บ. ฮาเลลูยาการค้า 17,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00133 ลว.12 ม.ค.64
51 จัดซ้ือกล้าไม้ จ านวน 2 รายการ 12,750.00                12,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 12,750 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 12,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00134 ลว.12 ม.ค.64
52 จัดซ้ือกล้าไม้ จ านวน 2 รายการ 19,950.00                19,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายผะกอดา  อภิมหาชัย 19,950 บ./นายจะดี  ย่ิงคุณจตุรัส 21,280บ./ นายผะกอดา  อภิมหาชัย 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00137 ลว.12 ม.ค.64

นายพงษ์ทวี  ผลธารา 21,945 บ.
53 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 40,000.00                40,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง อาทเคมีเกษตรยนต์ 40,000 บ. อาทเคมีเกษตรยนต์ 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00140 ลว.12 ม.ค.64
54 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 96,750.00                96,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ 96,750 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ 96,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00141 ลว.12 ม.ค.64
55 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 20,000.00                20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหลานอุ้ยอ้าย รุ่งเรืองการเกษตร 20,000 บ./ร้านช านาญพัฒนา ร้านหลานอุ้ยอ้าย รุ่งเรืองการเกษตร 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00142 ลว.12 ม.ค.64

การเกษตร 21,700 บ./ร้านนิคมการค้า 21,800 บ.
56 จัดซ้ือกล้าไม้ จ านวน 5 รายการ 5,000.00                   5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 5,000 บ. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00147 ลว.12 ม.ค.64
57 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 5,000.00                   5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 5,000 บ./ร้านสบเปิงการเกษตร 5,198 บ./ ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00161 ลว.13 ม.ค.64

ร้านเชียงใหม่เซนเตอร์ 5,338 บ.
58 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 83,480.00                83,480.00       วิธีเฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 71,780 บาท/ บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 11,700 บาท จ.เจริญการเกษตร 71,780 บาท/ บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 11,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00114 ลว. 12 มค 64

PO6401-00113 ลว. 12 มค 64
59 จัดซ้ืออาหารสัตว์ จ านวน 1 รายการ 9,500.00                   9,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้างเผือก 9,500 บ. หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้างเผือก 9,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00132 ลว. 12 มค 64
60 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 25,260.00                25,260.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 25,260 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 26,200 บ. หจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 25,260 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00136 ลว. 12 มค 64
61 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 20,000.00                20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 20,000.00 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 20,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00139 ลว. 12 มค 64
62 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 8,170.00                   8,170.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 8,830 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 8,560 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,580 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,590 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00144 ลว. 12 มค 64

840 บ. PO6401-00145 ลว. 12 มค 64
63 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 2,800.00                   2,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 2,800 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00149 ลว. 13 มค 64
64 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 6 รายการ 9,530.00                   9,530.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค 8,000 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 1,530 บ. หจก.หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค 8,000 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 1,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00150 ลว. 13 มค 64

PO6401-00152 ลว. 13 มค 64
65 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 39,776.00                39,776.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,196 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,196 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00174 ลว. 15 ม.ค.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 21,840 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 21,840 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00175 ลว. 15 ม.ค.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,740 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00176 ลว. 15 ม.ค.64

66 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 37,560.00                37,560.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 27,960 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 27,960 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00177 ลว. 15 ม.ค.64
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 9,600 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 9,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00178 ลว. 15 ม.ค.64 

67 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 10,850.00                10,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,000 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00179 ลว. 15 ม.ค.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,850 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00180 ลว. 15 ม.ค.64

68 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ 24,079.00                24,079.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 23,269 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 23,269 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00181 ลว. 15 ม.ค.64
บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 810 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 810 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00182 ลว. 15 ม.ค.64

69 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 14,700.00                14,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 14,700 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 14,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00014 ลว. 4 มค.64
70 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 5,600.00                   5,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 5,600 บ. บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 5,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00015 ลว.4 มค.64
71 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,850.00                   2,850.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 2,850 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช 2,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00016 ลว. 4 มค.64 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
72 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 18,000.00                18,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 18,000 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00017 ลว. 4 มค.64
73 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 17,000.00                17,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 17,000 บ. หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 17,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00018 ลว. 4 มค.64
74 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,800.00                   3,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 3,800 บ. หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 3,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00019 ลว. 4 มค.64
75 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 41,850.00                41,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 41,850 บ. หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 41,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00020 ลว. 4 มค.64
76 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 8,400.00                   8,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จก. 8,400 บ. บ.นิยมพานิช จก. 8,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00021 ลว. 4 มค.64
77 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,520.00                   4,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จก. 4,520 บ. บ.นิยมพานิช จก. 4,520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00023 ลว. 4 มค.64
78 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 9,600.00                   9,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 9,600 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 9,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00024 ลว. 4 มค.64
79 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,000.00                   4,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 4,000 บ. หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 4,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00151 ลว. 13 มค.64
80 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 11,000.00                11,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 11,000 บ. หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 11,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00153 ลว. 13 มค.64
81 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 20,000.00                20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 20,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6301-00154 ลว. 13 มค.64
82 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,500.00                   2,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 2,500 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 2,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00155 ลว. 13 มค.64
83 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 4,750.00                   4,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 4,750 บ. หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 4,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00156 ลว.13 มค.64
84 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 17,200.00                17,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 17,200 บ. หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 17,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00157 ลว. 13 มค.64
85 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,940.00                   5,940.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 5,940 บ. หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 5,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00159 ลว.13 มค.64
86 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 2,300.00                   2,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 2,300 บ. บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 2,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0006 ลว.4 มค.64
87 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,980.00                   1,980.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 1,980 บ. หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 1,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0018 ลว. 13 มค.64
88 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00                   5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 5,000  บ. หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 5,000  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0019 ลว.13 มค.64
89 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,500.00                   1,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 1,500  บ. หจก.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 1,500  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0020 ลว.13 มค.64
90 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00                   5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 5,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0021 ลว. 13 มค.64
91 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 13,000.00                13,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 13,000 บ. หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 13,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0022 ลว. 13 มค.64
92 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,970.00                14,970.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า14,970 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า14,970 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00076 ลว. 8 ม.ค.64
93 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,900.00                   1,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,900 บ. / บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,000 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00080 ลว. 8 ม.ค.64
94 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,950.00                   6,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 6,950 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า 6,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00081 ลว. 8 ม.ค.64
95 จัดซ้ือปูนขาว (แคลเซียมคาร์บอร์เนต) 4,500.00                   4,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 4,500 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00086 ลว. 8 ม.ค.64
96 จัดซ้ือป้ายช่ือ แบบตัวที จ านวน 2 รายการ 1,300.00                   1,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,300 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00078 ลว. 8 ม.ค.64
97 จ้างปรับปรุงสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเดิม (10ปี) 140,000.00              140,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมความรู้ 140,000 บ. บจก.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมความรู้ 140,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0009 ลว. 11 ม.ค.64

ให้เสถียร จ านวน 2 งวด
98 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25 รายการ 17,525.00                17,525.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 2,245 บ./ร้านธีรพานิชย์ 14,400 บ./ ร้านเชียงฮง 2,245 บ./ร้านธีรพานิชย์ 14,400 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00096 ลว. 11 ม.ค.64

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 880 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 880 บ. PO6401-00097 ลว. 11 ม.ค.64
PO6401-00098 ลว. 11 ม.ค.64

99 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,000.00                15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.สวัสดีพานิชย์ โดยเสกสันติ สวัสดี 15,000 บ. หจก.ส.สวัสดีพานิชย์ โดยเสกสันติ สวัสดี 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00099 ลว.11 ม.ค.64
100 จัดซ้ือวัสดุบรรจุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 40,675.00                40,675.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 40,675 บ. บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 40,675 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00100 ลว. 11 ม.ค.64
101 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสงไทนาน 9 จ านวน 200 กก. 8,000.00                   8,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง  ต าบลก้ึดช้าง 8,000 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง  ต าบลก้ึดช้าง 8,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00101 ลว. 11 ม.ค.64
102 จัดจ้างติดฟิล์มสต๊ิกเกอร์กระจก 4 บาน อาคารส านักวิจัย 2,000.00                   2,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกฟิล์มกรองแสง โดยนายกังวาน ฟองมี 2,000 บ. ร้านเอกฟิล์มกรองแสง โดยนายกังวาน ฟองมี 2,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00102 ลว. 11 ม.ค.64
103 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 40,500.00                40,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/ 40,500 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/ 40,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00103 ลว. 11 ม.ค.64
104 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 8 รายากร 8,440.00                   8,440.00         วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 8,440 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 8,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00104 ลว. 11 ม.ค.64
105 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 47,600.00                47,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทองเคมีเกษตร จ ากัด 47,600 บ. บริษัท แสงทองเคมีเกษตร จ ากัด 47,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO640-00105 ลว. 11 ม.ค.64
106 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,280.00                16,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 16,280 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า 16,280 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00106 ลว. 11 ม.ค.64
107 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 30,000.00                30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรงชัย คอนกรีต 2010 /30,000 บ. หจก.ทรงชัย คอนกรีต 2010 /30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00107 ลว. 11 ม.ค.64
108 จัดซ้ือวัสดุการเกษตรจ านวน 12 รายการ 53,810.00                53,810.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 49,990 บ./บจก.ข่านต้า 3,820 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 49,990 บ./บจก.ข่านต้า 3,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00108 ลว. 11 ม.ค.64

PO6401-00109 ลว. 11 ม.ค.64
109 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 9,980.00                   9,980.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 5,650 บ./บจก.เคมีกิจเกษตร 4,330 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 5,650 บ./บจก.เคมีกิจเกษตร 4,330 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00110 ลว. 11 ม.ค.64

PO6401-00111 ลว. 11 ม.ค.64
110 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 6,232.00                   6,232.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 870.00 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,362.00 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช 870.00 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,362.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00066 ลว 6 ม.ค. 64

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00067 ลว 6 ม.ค. 64
111 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 16 รายการ 13,998.00                13,998.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 12,203 บ./บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 1,795.00 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 12,203 บ./บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 1,795.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0008 ลว 6 ม.ค. 64

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0007 ลว 6 ม.ค. 64
112 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 72,283.00                72,283.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 72,283.00 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 72,283.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00065 ลว 6 ม.ค. 64
113 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 197,300.00              197,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทีเอ็มซีโกลบอล 197,300.00 บาท บจก.ทีเอ็มซีโกลบอล 197,300.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00095 ลว 8 ม.ค. 64
114 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00                   5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 5,000.00 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 5,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00094 ลว 8 ม.ค. 64
115 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,700.00                   5,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฮอทิ-โกร 5,700.00 บาท บจก.ฮอทิ-โกร 5,700.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00118 ลว 12 ม.ค. 64
116 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 21,220.00                21,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฮอทิโกร 5,700 บ./บจก.ข่านต้า 15,520.00 บ. บจก.ฮอทิโกร 5,700 บ./บจก.ข่านต้า 15,520.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00119 ลว 12 ม.ค. 64

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00121 ลว 12 ม.ค. 64
117 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 1,118.00                   1,118.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 1,118 บ. บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 1,118 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00121 ลว 12 ม.ค. 64
118 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 10,970.00                10,970.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,800.00/หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,170.00 บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,800.00/หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,170.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00123 ลว 12 ม.ค. 64

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00124 ลว 12 ม.ค. 64
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119 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,000.00                15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล.ไม้ยืนต้น,บ้านแม่ทะลาย 15,000.00 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล.ไม้ยืนต้น,บ้านแม่ทะลาย 15,000.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00117 ลว 12 ม.ค. 64
120 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 90,000.00                90,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ 90,000.00 บาท สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ 90,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00120 ลว 12 ม.ค. 64
121 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 5,000.00                   5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มเจ๊แดง 5,000.00 บาท บจก.ฟาร์มเจ๊แดง 5,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00116 ลว 12 ม.ค. 64
122 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,320.00                   4,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,320.00 บาท บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,320.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00122 ลว 12 ม.ค. 64 
123 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,710.00                   9,710.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,710.00 บ. /ร้าน กฤษณาพานิช 7,000.00 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,710.00 บ. /ร้าน กฤษณาพานิช 7,000.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00158 ลว 13 ม.ค. 64
124 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 39,000.00                39,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังเจ้าคอนกรีต 39,000 บ. ร้านวังเจ้าคอนกรีต 39,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00215 ลว.18 ม.ค.64
125 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร จ านวน 2 รายการ 5,885.00                   5,885.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  5,885 บาท บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  5,885 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00224 ลว. 19 ม.ค. 64
126 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร และวัสดุประปา จ านวน 6 รายการ 15,871.00                15,871.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 13,331 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 13,331 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00222 ลว. 19 ม.ค.64

หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,540 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00223 ลว. 19 ม.ค.64
127 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 112,944.00              112,944.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 112,944 บ. บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 112,944 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0029 ลว. 19 ม.ค.64

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0030 ลว. 19 ม.ค.64
128 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00                   1,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน / 1,800 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0023 ลว. 5 ม.ค. 64
129 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                   5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู / 5,300 บาท นายประพันธ์ ไชยชมภู / 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0024 ลว. 6 ม.ค. 64
130 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ านวน 1 คัน 2,414.46                   2,414.46         วิธีเฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด / 2,414.46 บาท บ. โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด / 2,414.46 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00163 ลว. 13 ม.ค. 64
131 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                   5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บาท นายอุดร  มูลมอญ / 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00164 ลว. 6 ม.ค. 64
132 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00                   1,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบุรณ์ / 1,800 บาท นายสุชาติ  สมบุรณ์ / 1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00165 ลว. 6 ม.ค. 64
133 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู / 3,600 บาท นายประพันธ์ ไชยชมภู / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00166 ลว. 5 ม.ค. 64
134 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                   5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บาท หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00167 ลว. 6 ม.ค. 64
135 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00                   1,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บาท หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00168 ลว. 12 ม.ค. 64
136 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ านวน 1 คัน 3,200.00                   3,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สายเหนือการยางดอนจ่ัน / 3,200 บาท หจก. สายเหนือการยางดอนจ่ัน / 3,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00169 ลว. 15 ม.ค. 64
137 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ านวน 1 คัน 5,842.20                   5,842.20         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 88 ดาวรุ่ง จ ากัด / 5,842.20 บาท บริษัท 88 ดาวรุ่ง จ ากัด / 5,842.20 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00170 ลว. 15 ม.ค. 64
138 จัดซ้ือกากงาด า จ านวน 1 รายการ 10,010.00                10,010.00       วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 10,010 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 10,010 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0028 ลว. 18 ม.ค.64
139 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ 38,567.00                38,567.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ 38,567 บ. บ.ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ 38,567 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00193 ลว. 15 ม.ค.64
140 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 21,230.00                21,230.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 5,980 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,229 บ./หจก.จ.เจริญ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 5,980 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,700 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00216 ลว.18 ม.ค.64

การเกษตร 8,475 บ./บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,550 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,550 บ. PO6401-00217 ลว.18 ม.ค.64
PO6401-00218 ลว.18 ม.ค.64

141 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 4,552.00                   4,552.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ช้างเผือก 5,000 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,656 บ. หจก.เอเซียปศุสัตว์ช้างเผือก 650 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3,902 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00219 ลว.18 ม.ค.64
PO6401-00220 ลว.18 ม.ค.64

142 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00                   1,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ / 1,800 บาท นายสุชาติ สมบูรณ์ / 1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0032 ลว. 19 ม.ค. 64
143 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู / 3,600 บาท นายประพันธ์ ไชยชมภู / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0033 ลว. 18 ม.ค. 64
144 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ านวน 1 คัน 13,469.16                13,469.16       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 88 ดาวรุ่ง จ ากัด / 13,469.16 บาท บริษัท 88 ดาวรุ่ง จ ากัด / 13,469.16 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00230 ลว. 19 ม.ค. 64
145 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ านวน 1 คัน 9,790.00                   9,790.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ชัยยานยนต์ โดย นายเวียงชัย วันมาลา / 9,790 บาท ชัยยานยนต์ โดย นายเวียงชัย วันมาลา / 9,790 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00231 ลว. 19 ม.ค. 64
146 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ านวน 1 คัน 2,300.50                   2,300.50         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด / 2,300.50 บาท บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด / 2,300.50 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00233 ลว. 19 ม.ค. 64
147 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ านวน 1 คัน 13,225.20                13,225.20       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 88 ดาวรุ่ง จ ากัด / 13,225.20 บาท บริษัท 88 ดาวรุ่ง จ ากัด / 13,225.20 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00234 ลว. 19 ม.ค. 64
148 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00                   1,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน / 1,800 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00235 ลว. 19 ม.ค. 64
149 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00                   7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 7,000 บาท หจก. เชียงใหม่จันทรา / 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00236 ลว. 18 ม.ค. 64
150 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บาท หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00237 ลว. 18 ม.ค. 64
151 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00                   1,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บาท หจก. เชียงใหม่จันทรา / 1,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00238 ลว. 19 ม.ค. 64
152 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บาท หจก. เชียงใหม่จันทรา / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00239 ลว. 19 ม.ค. 64
153 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00                   7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 7,000  บาท นายอุดร  มูลมอญ / 7,000  บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00240 ลว. 19 ม.ค. 64
154 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                   5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 5,300  บาท นายอุดร  มูลมอญ / 5,300  บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00241 ลว. 18 ม.ค. 64
155 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ / 3,600  บาท นายอุดร  มูลมอญ / 3,600  บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00242 ลว. 18 ม.ค. 64
156 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บาท หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00243 ลว. 18 ม.ค. 64
157 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บาท หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00244 ลว. 19 ม.ค. 64
158 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บาท หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ POI6401-00245 ลว. 19 ม.ค. 64
159 จัดซ้ือเส้ือกิจกรรม จ านวน 590 ตัว 159,300.00              159,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ตันติยานันท์ การ์เม้นท์ 159,300 บ. บ.ตันติยานันท์ การ์เม้นท์ 159,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0037 ลว. 20 ม.ค.64
160 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 25 รายการ 63,110.00                63,110.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 63,110 บ. ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 63,110 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0038 ลว. 20 ม.ค.64
161 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 16,800.00                16,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 16,800 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 16,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00246 ลว. 20 ม.ค.64
162 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 21,400.00                21,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเน่ียน ซายน์ จก. 21,400 บ. บ.ยูเน่ียน ซายน์ จก. 21,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00247 ลว. 20 ม.ค.64
163 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 10,000.00                10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจ าปีการค้า โดยนางจ าปี ฐานะ 10,000 บ. ร้านจ าปีการค้า โดยนางจ าปี ฐานะ 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00248 ลว. 20 ม.ค.64
164 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 9,980.00                   9,980.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิงห์ค า ใบยา 9,980 บ. นายสิงห์ค า ใบยา 9,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00249 ลว. 20 ม.ค.64
165 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 90,000.00                90,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ 90,000 บาท สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ 90,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00083 ลว.8 ม.ค.64
166 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 3,890.00                   3,890.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 3,890 บ. บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 3,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00138 ลว.12 ม.ค.64
167 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 420.00                      420.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 420 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 420 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00090 ลว.8 ม.ค.64
168 จัดซ้ือตะกร้าพลาสติกหูเหล็กสีด า 1 รายการ 25,000.00                25,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 25,000 บ. ร้านคลังพลาสติก 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00085 ลว.8 ม.ค.64
169 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,075.00                15,075.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 15,075 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 15,075 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00204 ลว.18 ม.ค.64
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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
170 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,700.00                   2,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 2,700 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 2,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00202 ลว.18 ม.ค.64
171 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 4,500.00                   4,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 4,500 บ. หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00033 ลว.5 ม.ค.64
172 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 22,600.00                22,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 22,600 บ. บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 22,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00089 ลว.8 ม.ค.64
173 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 29,990.00                29,990.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 29,990 บาท ร้านบ้านสวนครูเก่ง 29,990 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00092 ลว.8 ม.ค.64
174 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 1,260.00                   1,260.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,260 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,260 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00091 ลว.8 ม.ค.64
175 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,790.00                   4,790.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เด่นชัยเทค จ ากัด 4,790 บ. บ.เด่นชัยเทค จ ากัด 4,790 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00143 ลว.12 ม.ค.64
176 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 4 รายการ 4,312.00                   4,312.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,312 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,312 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00037 ลว.5 ม.ค.64
177 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 19,050.00                19,050.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์นซีสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 19,050 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซีสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 19,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00036 ลว.5 ม.ค.64
178 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 3,035.00                   3,035.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,035 บ. บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,035 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00038 ลว.5 ม.ค.64
179 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 8,550.00                   8,550.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 8,550 บ. ร้านบ้านสวนครูเก่ง 8,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00035 ลว.5 ม.ค.64
180 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 15,430.00                15,430.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 15,430 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 15,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00041 ลว.5 ม.ค.64
181 จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างพืช จ านวน 11 รายการ 26,000.00                26,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26,000 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00032 ลว.5 ม.ค.64
182 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,450.00                21,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ 21,450 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ 21,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00135 ลว.12 ม.ค.64
183 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 39,500.00                39,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิชัยการค้า 39,500 บ. ร้านพิชัยการค้า 39,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00146 ลว.12 ม.ค.64
184 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 18,700.00                18,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลฯแม่ทะลาย 18,700 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลฯแม่ทะลาย 18,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00088 ลว.8 ม.ค.64
185 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 17,500.00                17,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีร์ธวัช บ่อชวะ 17,500 บ. นายธีร์ธวัช บ่อชวะ 17,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00084 ลว.8 ม.ค.64
186 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 79,980.00                79,980.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลฯแม่ทะลาย 79,980 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผลฯแม่ทะลาย 79,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00087 ลว.8 ม.ค.64
187 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 7,240.00                   7,240.00         วิธีเฉพาะเจาะจง อาทเคมีเกษตรยนต์ 7,240 บ. อาเคมีเกษตรยนต์ 7,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00148 ลว.13 ม.ค.64
188 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,400.00                   7,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,400 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00201 ลว.18 ม.ค.64
189 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 17,934.00                17,934.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ากัด 17,934 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ากัด 17,934 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00214 ลว.18 ม.ค.64
190 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,520.00                   3,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,520 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00212 ลว.18 ม.ค.64
191 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 12,533.00                12,533.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,533 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,533 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00211 ลว.18 ม.ค.64
192 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,422.00                   3,422.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3,422 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3,422 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00205 ลว.18 ม.ค.64
193 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,698.00                   5,698.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 5,698 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 5,698 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00206 ลว.18 ม.ค.64
194 จัดซ้ือเชือกฟาง จ านวน 1 รายการ 260.00                      260.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ 260 บ. ร้านธีรพานิชย์ 260 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00199 ลว.18 ม.ค.64
195 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 21 รายการ 10,000.00                10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ 10,000 บ. ร้านธีรพานิชย์ 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00203 ลว.18 ม.ค.64
196 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 29,820.00                29,820.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 29,820 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 29,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00207 ลว.18 ม.ค.64
197 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 14,321.00                14,321.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 14,321 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 14,321 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00208 ลว.18 ม.ค.64
198 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 11,334.00                11,334.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 11,334 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช 11,334 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00209 ลว.18 ม.ค.64
199 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,300.00                   1,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ากัด 1,300 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ากัด 1,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00210 ลว.18 ม.ค.64
200 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,000.00                   8,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 8,000 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 8,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0027 ลว.18 ม.ค.64
201 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 210.00                      210.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 210 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 210 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00200 ลว.18 ม.ค.64
202 จัดจ้างปรับรุงสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเดิม (10 ปี) จ านวน 2 งวด 140,000.00              140,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมความรู้ จ ากัด 140,000 บ. บริษัท ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมความรู้ จ ากัด 140,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0009 ลว. 11 ม.ค.64
203 จัดซ้ือพลาสติกปูบ่อสีด า จ านวน 6 รายการ 56,878.00                56,878.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 56,878 บ. หจก. เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 56,878 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00183 ลว. 15 ม.ค.64
204 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,260.00                   4,260.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า 1,600 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,270 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี บจก.ข่านต้า 1,600 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,270 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00190 ลว.15 ม.ค.64

จ ากัด 390บ. จ ากัด 390บ. PO6401-00191 ลว. 15 ม.ค.64
PO6401-00192 ลว. 15 ม.ค.64

205 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 68,500.00                68,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ โดยนายธีรพันธ์ุ จะแวง 68,500 บ. ร้านธีรพานิชย์ โดยนายธีรพันธ์ุ จะแวง 68,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0026 ลว. 15 ม.ค.64
206 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 11 รายการ 10,000.00                10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 10,000 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00213 ลว.18 ม.ค.64
207 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 40,440.00                40,440.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 40,440 บ. บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 40,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0031 ลว.19 ม.ค.64
208 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 97,800.00                97,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วิสและบุตร จ ากัด 97,800 บาท บ.วิสและบุตร จ ากัด 97,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00198 ลว.15 ม.ค.64
209 จ้างเหมาท าผ้าเขียนเทียน จ านวน 1 รายการ 7,000.00                   7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางธัญพร ถนอมวรกุล 7,000 บาท นางธัญพร ถนอมวรกุล 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00195 ลว.15 ม.ค.64
210 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน  7 รายการ 4,775.00                   4,775.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรพานิชย์ 4,775 บาท ร้านธีรพานิชย์ 4,775 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00172 ลว.15 ม.ค.64
211 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ 12,396.00                12,396.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 12,396 บาท บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 12,396 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00194 ลว.15 ม.ค.64
212 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 14,850.00                14,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 14,850 บาท หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 14,850 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00197 ลว.15 ม.ค.64
213 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ 71,200.00                71,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยาง 71,200 บาท หจก.สายเหนือการยาง 71,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00196 ลว.15 ม.ค.64
214 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 21 รายการ 74,460.00                74,460.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังเจ้าคอนกรีต 74,460 บ. ร้านวังเจ้าคอนกรีต 74,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00232 ลว.19 ม.ค.64
215 จัดซ้ือวัสดุบรรจุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 16,000.00                16,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นครกิโล เซ็นเตอร์ 16,000 บ. บ.นครกิโล เซ็นเตอร์ 16,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00227 ลว.19 ม.ค.64
216 จัดซ้ือกล้าไม้ จ านวน 4 รายการ 19,950.00                19,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 19,950 บ. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00253 ลว.20 ม.ค.64
217 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 32 รายการ 194,230.00              194,230.00    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 194,230 บ. สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 194,230 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00262 ลว.20 ม.ค.64
218 จ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟ จ านวน 1 รายการ 4,200.00                   4,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย (1998) 4,200 บ. หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย (1998) 4,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00263 ลว.20 ม.ค.64
219 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00264 ลว. 20 ม.ค. 64
220 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00                   7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท หจก.เชียงใหม่จันทรา 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00269 ลว. 19 ม.ค. 64
221 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 3,550.00                   3,550.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มานะพานิช 3,550 บ./หจก.ศิริวงศ์พานิช 4,075 บ. หจก.มานะพานิช 3,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00225 ลว. 19 ม.ค. 64
222 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รายการ 8,745.00                   8,745.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 3,470 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 9,375 บ. ร้านเชียงฮง 3,470 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 5,275 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00228 ลว. 19 ม.ค. 64

PO6401-00229 ลว. 19 ม.ค. 64
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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
223 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 19,950.00                19,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 19,950 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00254 ลว. 20 ม.ค. 64
224 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 27,160.00                27,160.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 30,580 บ./หจก.ทีเอ็มโปรแล๊ป 30,536 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 11,580 บ./หจก.ทีเอ็มโปรแล๊ป 15,580 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00257 ลว. 20 ม.ค. 64

PO6401-00258 ลว. 20 ม.ค. 64
225 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 10,700.00                10,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค 10,700 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค 10,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0044 ลว.21 มค.64
226 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 69,990.00                69,990.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 69,990 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 69,990 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00267 ลว.21 มค.64
227 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,000.00                20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 20,000 บาท วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 20,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00266 ลว.21 มค.64
228 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 9,500.00                   9,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 9,500.00 บาท ร้านกฤษณาพานิช 9,500.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00252 ลว 20 ม.ค. 64
229 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 6 รายการ 9,220.00                   9,220.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 9,220.00 บาท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 9,220.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00251 ลว 20 ม.ค. 64
230 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 42,320.00                42,320.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ สาขาเชียงใหม่ 42,320.00 บจก.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ สาขาเชียงใหม่ 42,320.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00256 ลว 20 ม.ค. 64
231 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 50,076.00                50,076.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วานิชบล็อค 50,076.00 บาท บจก.วานิชบล็อค 50,076.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00250 ลว 20 ม.ค. 64
232 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 100,000.00              100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรงพรพันธ์ุไม้ 100,000.00 บาท ร้านทรงพรพันธ์ุไม้ 100,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00255 ลว 20 ม.ค. 64
233 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 97,200.00                97,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 97,200.00 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 97,200.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00221 ลว 18 ม.ค. 64
234 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 32 รายการ 9,870.00                   9,870.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 5,487.00 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,383.00 บ. หจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 5,487.00 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 4,383.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00188 ลว 15 ม.ค. 64

PO6401-00189 ลว 15 ม.ค. 64
235 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 14,375.00                14,375.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีการเกษตร 14,375.00 บาท บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีการเกษตร 14,375.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00187 ลว 15 ม.ค. 64
236 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                    4,600.00          4,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,600.00 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,600.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00186 ลว 15 ม.ค. 64
237 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ                 38,600.00        38,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล 18,000.00 บาท/บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล 18,000.00 บาท/บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00184 ลว 15 ม.ค. 64

20,600.00 บ 20,600.00 บ PO6401-00185 ลว 15 ม.ค. 64
238 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ                 49,816.00        49,816.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 49,816.00 บาท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 49,816.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0025 ลว 15 ม.ค. 64
239 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 19 รายการ                 74,510.00        74,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 18,280.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 16,030.00 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร 18,280.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 16,030.00 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00265 ลว 20 ม.ค. 64

บจก.ข่านต้า 40,200.00 บาท บจก.ข่านต้า 40,200.00 บาท PO6401-00259 ลว 20 ม.ค. 64
PO6401-00261 ลว 20 ม.ค. 64

240 จัดซ้ือวัสดุจ านวน 45 รายการ                 40,273.75        40,273.75 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 15,354.00/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,376.00 บ./หจก.เชียงใหม่ ร้านเชียงฮง 15,354.00/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 3,376.00 บ./หจก.เชียงใหม่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0039 ลว 20 ม.ค. 64
ศึกษาภัณฑ์ 7,673.75 บ./ร้านกฤษณาพานิช 1,900.00 บ. ศึกษาภัณฑ์ 7,673.75 บ./ร้านกฤษณาพานิช 1,900.00 บ. APO6401-0040 ลว 20 ม.ค. 64

APO6401-0041 ลว 20 ม.ค. 64
APO6401-0042 ลว 20 ม.ค. 64
APO6401-0043 ลว 20 ม.ค. 64

241 จัดซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก                    2,800.00          2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 2,800 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00226 ลว.19 ม.ค.64
242 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 11 รายการ                    6,395.00          6,395.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,395 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,395 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0035 ลว.20 ม.ค.64
243 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ                    5,849.00          5,849.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ากัด 5,849 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ากัด 5,849 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0036 ลว.20 ม.ค.64
244 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ               107,000.00     107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ้านสวนครูเก่ง 107,000 บาท บ้านสวนครูเก่ง 107,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00268 ลว.21 ม.ค.64
245 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ                 13,782.00        13,782.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 13,782 บาท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 13,782 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00173 ลว.21 ม.ค.64
246 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 19 รายการ                 43,831.00        43,831.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,735 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 17,320 บ./ บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,735 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 17,320 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00274 ลว.21 ม.ค.64

บจก. ข่านต้า 13,776 บ. บจก. ข่านต้า 13,776 บ. PO6401-00275 ลว.21 ม.ค.64
PO6401-00276 ลว.21 ม.ค.64

247 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ                 12,990.00        12,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,990 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00273 ลว. 21 ม.ค.64
248 จัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน2 รายการ                 26,407.60        26,407.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย 26,407.60 บ./บจก. เอ็ม ดีดี กรุ๊ป จ ากัด 29,250 บ. บจก.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย 26,407.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00270 ลว. 21 ม.ค.64
249 จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ จ านวน 75 แผ่น                    4,875.00          4,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 4,875 บ./ร้าน เอ็น บี ไอ ปร้ินท์แอนดีไซน์ 5,100 บ.ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 4,875 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00271 ลว. 21 ม.ค.64
250 จัดซ้ือพลาสติกปูบ่อ 2 รายการ                 35,550.00        35,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 35,550 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 35,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00272 ลว. 21 ม.ค.64
251 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ                    9,660.00          9,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 9,660 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 9,660 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00309 ลว. 28 ม.ค.64
252 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                 12,960.00        12,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 12,960 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 12,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00310 ลว. 28 ม.ค.64
253 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ                 48,945.00        48,945.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 48,945 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 48,945 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00311 ลว. 28 ม.ค.64
254 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ                 49,860.00        49,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 21,940 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 21,940 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00312 ลว. 28 ม.ค.64

หจก.จ.เจริญการเกษตร 27,920 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 27,920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00313 ลว. 28 ม.ค.64
255 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ                    7,194.00          7,194.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 7,194 บ. บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 7,194 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00333 ลว. 29 ม.ค.64
256 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ                 14,900.00        14,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 14,900 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 14,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0053 ลว.28 มค.64
257 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 4 รายการ                 19,575.00        19,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จก. 19,575 บ. บ.ข่านต้า จก. 19,575 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00323 ลว. 28 ม.ค.64
258 จัดซ้ือกล้าไม้ จ านวน 7 รายการ                 96,200.00        96,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สวนขวัญพรรณไม้ 96,200 บ. สวนขวัญพรรณไม้ 96,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00326 ลว. 28 ม.ค.64
259 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 28 รายการ                 12,613.00        12,613.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 7,016 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 13,145 บ./หจก. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 5,615 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00329 ลว. 28 ม.ค.64

เชียงใหม่มานะพานิช 10,388 บ. 6,998 บ. PO6401-00331 ลว. 28 ม.ค.64
260 จัดจ้างออกแบบและผลิตแฟลชไดร์ฟ จ านวน 270 ช้ิน                 49,950.00        49,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัชพล หุ้นส่วนทรัพย์สิน 49,950 บ. นายรัชพล หุ้นส่วนทรัพย์สิน 49,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00324 ลว. 28 ม.ค.64
261 จัดซ้ือวัสดุสารเคมีชีวภัณฑ์และวัสดุการเกษตร จ านวน 11 รายการ                 19,200.00        19,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 16,600 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,380 บ./ มูลนิธิโครงการหลวง 16,600 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,380 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00319 ลว. 28 ม.ค.64

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 1,220 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 1,220 บ. PO6401-00320 ลว. 28 ม.ค.64
PO6401-00321 ลว. 28 ม.ค.64

262 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ                 14,037.00        14,037.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 14,037 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 14,735 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 14,037 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00327 ลว. 28 ม.ค.64
263 จัดซ้ือท่อ PE จ านวน 10 ม้วน                    9,360.00          9,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 9,360 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 9,900 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 9,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00325 ลว. 28 ม.ค.64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
264 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ                    9,950.00          9,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 9,950 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 9,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00322 ลว. 28 ม.ค.64
265 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ                 43,860.00        43,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 43,860 บ. บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 43,860 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00278 ลว.22 มค.64
266 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ                 28,800.00        28,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 28,800 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 28,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00279 ลว.22 มค.64
267 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ                 15,200.00        15,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 15,200 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 15,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00280 ลว.22 มค.64
268 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ                    9,500.00          9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 9,500 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 9,5600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00281 ลว. 22 มค.64
269 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ                 33,000.00        33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 33,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 33,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00282 ลว.22 มค.64
270 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ                    7,240.00          7,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 7,240 บ. บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 7,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00283 ลว.22 มค.64
271 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ                 34,100.00        34,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 34,100 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 34,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00284 ลว.22 ธค.64
272 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประปา จ านวน 1 รายการ                 10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 10,000 บ. ร้านคลังพลาสติก 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00285 ลว.22 มค.64
273 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ                    5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 5,000 บ. บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00287 ลว.22 มค.64
274 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ                    3,690.00          3,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จก. 3,690 บ. บ.นิยมพานิช จก. 3,690 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00288 ลว. 22 มค.64
275 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ                    7,650.00          7,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 7,650 บ. บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 7,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00289 ลว. 22 มค.64
276 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ                 26,100.00        26,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 26,100 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 26,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00302 ลว. 27 มค.64
277 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                 27,000.00        27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 27,000 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00303 ลว. 27 มค.64
278 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ                    1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 1,000 บ. หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 1,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00304 ลว. 27 มค.64
279 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ                    6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 6,000 บ. หจก. สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00305 ลว. 27 มค.64
280 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ                    2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 2,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 2,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00306 ลว. 27 มค.64
281 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ                 39,725.00        39,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 39,725 บ. บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 39,725 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0045 ลว.22 มค.64
282 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ                    1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 1,000 บ. หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 1,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0050 ลว. 27 มค.64
283 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                    8,700.00          8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 8,700 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0051 ลว. 27 มค.64
284 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ                    9,012.00          9,012.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,142 บ./บจก.ข่านต้า 3,720 บ./หจก.บ้านสวนครูเก่ง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,142 บ./บจก.ข่านต้า 3,720 บ./หจก.บ้านสวนครูเก่ง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00342 ลว. 29 ม.ค.64

3,150 บ. 3,150 บ. PO6401-00343 ลว. 29 ม.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง PO6401-00344 ลว. 29 ม.ค.64

285 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 รายการ                 39,075.00        39,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 39,075 บ. บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 39,075 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0047 ลว.27 ม.ค.64
286 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ                    9,496.00          9,496.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร  9,496 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร  9,496 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00297 ลว.27 ม.ค.64
287 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ                 13,665.00        13,665.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 13,665 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 13,665 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0048 ลว.27 ม.ค.64
288 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ                 75,550.00        75,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 75,550 บ. บ.สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 75,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00298 ลว.27 ม.ค.64
289 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ                 11,815.00        11,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 11,815 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช 11,815 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0049 ลว.27 ม.ค.64
290 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ                    9,432.00          9,432.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ากัด 9,432 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ากัด 9,432 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00299 ลว.27 ม.ค.64
291 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ                    2,775.00          2,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 2,775.00 บาท ร้านกฤษณาพานิช 2,775.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00300 ลว.27 ม.ค.64
292 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 13 รายการ                 58,310.00        58,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด 58,310 บ. บ.ข่านต้า จ ากัด 58,310 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0043 ลว.27 ม.ค.64
293 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                    2,480.00          2,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร์ จ ากัด 2,480 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร์ จ ากัด 2,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00314 ลว.28 ม.ค.64
294 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ                 29,970.00        29,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.เนอเจอรอล 29,520 บาท/ หจก.บ้านสวนครูเก่ง 450 บาท  บ.เนอเจอรอล 29,520 บาท/ หจก.บ้านสวนครูเก่ง 450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00317 ลว.28 ม.ค.64

PO6401-00316 ลว.28 ม.ค.64
295 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ                    8,160.00          8,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สามร์ท โซลูช่ัน จ ากัด 8,160 บาท บ.สามร์ท โซลูช่ัน จ ากัด 8,160 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00318 ลว.28 ม.ค.64
296 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ                 21,650.00        21,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 21,650 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 21,650 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00293 ลว.28 ม.ค.64
297 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ                    9,600.00          9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด 9,600 บาท บ.ข่านต้า จ ากัด 9,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00307 ลว.27 ม.ค.64
298 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                 60,000.00        60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 60,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 60,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6401-0052 ลว.27 ม.ค.64
299 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                 27,600.00        27,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิชัยการค้า 27,600 บาท ร้านพิชัยการค้า 27,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00292 ลว.26 ม.ค.64
300 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                    9,360.00          9,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 9,360 บาท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 9,360 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00308 ลว.27 ม.ค.64
301 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25 รายการ                 15,259.00        15,259.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 15,259 บาท หจก.บ้านสวนครูเก่ง 15,259 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00295 ลว.26 ม.ค.64
302 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                 20,000.00        20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง เนตรชนก หวังวนวัฒน์ 20,000 บาท นาง เนตรชนก หวังวนวัฒน์ 20,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00291 ลว.26 ม.ค.64
303 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 17 รายการ                 23,682.25        23,682.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 15,185  บาท, บ.เคมีกิจเกษตร 9,957.25 บาท, บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,005  บาท, บ.เคมีกิจเกษตร 5,977.25 บาท, ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6401-00334 ลว.29 ม.ค.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 7,480 บาท, หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,155 บาท, บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,050 บาท, หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,155 บาท, PO6401-00335 ลว.29 ม.ค.64
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,860 บาท, หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 4,395 บาท, บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,860 บาท, บ.ข่านต้า 2,635 บาท PO6401-00336 ลว.29 ม.ค.64
บ.ข่านต้า 13,022.50 บาท PO6401-00337 ลว.29 ม.ค.64

PO6401-00338 ลว.29 ม.ค.64
PO6401-00339 ลว.29 ม.ค.64

304 รายงานขอจ้างรถกระบะ                    3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดม เซ่ียงหลิว / 1,500 นายอุดม เซ่ียงหลิว / 1,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 186 ลว. 6 ม.ค. 64
นายงยุทธ ขันทองนาค / 1,500 นายงยุทธ ขันทองนาค / 1,500

305 รายงานขอซ้ือหัวพัธ์ุบุก                 49,980.00        49,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกลวัฒน์ พุ่มไพรพฤกษ์ / 49,980 นายสกลวัฒน์ พุ่มไพรพฤกษ์ / 49,980 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 300 ลว. 8 ม.ค. 64
306 รายงานขอจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเส้ือผ้าเฮมพ์                 43,350.00        43,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนูญ จิตต์ใจฉ่ า / 43,350 นายมนูญ จิตต์ใจฉ่ า / 43,350 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 67 ลว. 8 ม.ค. 64
307 รายงานขอจ้างเก็บข้อมูลผลผลิตและเมล็ดพันธ์ุฯ                 12,000.00        12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทูน เหง / 12,000 นายทูน เหง / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 66 ลว. 8 ม.ค. 64
308 รายงานขอซ้ือผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกล่ิน                    4,500.00          4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเจนจิรา ก๋าวงศ์ / 4,500 นางเจนจิรา ก๋าวงศ์ / 4,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 95 ลว. 11 ม.ค. 64
309 รายงานขอจ้างเตรียมแปลง ปลูก ดูแลรักษา ก าจัดพืชฯ                 20,000.00        20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวินี สรัลประวริศ / 20,000 น.ส.ภาวินี สรัลประวริศ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 96 ลว. 11 ม.ค. 64
310 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง                 24,500.00        24,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วี สวัสด์ิ / 19,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

311 รายงานขอซ้ือข้ีวัวแห้ง                 39,000.00        39,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจอง แถมสุข / 39,000 นางจอง แถมสุข / 39,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 484 ลว. 13 ม.ค.64
312 รายงานขอจ้างท าแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้านฯ                    6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ แซ่จาง / 6,000 นายอภิสิทธ์ิ แซ่จาง / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 493 ลว. 13 ม.ค. 64
313 รายงานขอซ้ืออุปกรณ์ในการปรับปรุงฟาร์มฯ                 28,305.00        28,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสบเปิงวัสดุก่อสร้าง / 28,305 ร้านสบเปิงวัสดุก่อสร้าง / 28,305 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 494 ลว. 13 ม.ค. 64
314 รายงานขอจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ฯ                    3,480.00          3,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจูโมบาย / 3,480 ร้านจูโมบาย / 3,480 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 506 ลว. 13 ม.ค. 64
315 รายงานขอซ้ือไม้แป้นเน้ือแข็งใช้ประกอบท าลังเล้ียงผ้ึง                    7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมาน ปัญญวงค์คีรี / 7,000 นายสมาน ปัญญวงค์คีรี / 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 122 ลว. 12 ม.ค. 64
316 รายงานขอจ้างแรงงานแยกเมล็ดพันธ์ุข้าว                 22,000.00        22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิรา ดอกดวง / 22,000 นางจิรา ดอกดวง / 22,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 124 ลว. 12 ม.ค. 64
317 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง                 14,587.00        14,587.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกษมศานต์ เหมยพันธ์ / 14,587 นายเกษมศานต์ เหมยพันธ์ / 14,587 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 696 ลว. 18 ม.ค. 64
318 รายงานขอซ้ือปุ๋ยคอก (ข้ีวัว)                    3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายละไม แสนส าราญทองผา / 3,500 นายละไม แสนส าราญทองผา / 3,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 632 ลว. 18 ม.ค. 64
319 รายงานขอซ้ือปุ๋ยคอก (ข้ีหมูแห้ง)                 19,950.00        19,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพจนา จองหว่า / 19,950 นางพจนา จองหว่า / 19,950 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 634 ลว. 18 ม.ค. 64
320 รายงานขอซ้ือข้ีวัว                 27,510.00        27,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น้ าผ้ึง เกิดเผือก / 27,510 น.ส.น้ าผ้ึง เกิดเผือก / 27,510 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 711 ลว. 19 ม.ค. 64
321 รายงานขอซ้ือข้ีไก่และข้ีหมู                 55,020.00        55,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางละมุด บดีรัฐ / 55,020 นางละมุด บดีรัฐ / 55,020 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 712 ลว. 19 ม.ค. 64
322 รายงานขอจัดซ้ือปุ๋ยคอก (ข้ีวัว)                 35,000.00        35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ ปาลี / 35,000 นางวิไลวรรณ ปาลี / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 717 ลว. 19 ม.ค. 64
323 รายงานขอจ้างซ่อมแซมคอกและเตรียมคอกฯ                 10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อบรม / 10,000 นายเกรียงไกร อบรม / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 260 ลว. 22 ม.ค. 64
324 รายงานขอซ้ือวัดถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์)                 36,800.00        36,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประวัติ หล้ายาว / 36,800 นายประวัติ หล้ายาว / 36,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 259 ลว. 22 ม.ค. 64
325 รายงานขอซ้ือกล้าไม้                 35,000.00        35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญ บริครุฑ / 35,000 นางเพ็ญ บริครุฑ / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 882 ลว. 22 ม.ค. 64
326 รายงานขอจ้างเหมารถตู้                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจ าแลง จินดาธิ / 1,800 นายจ าแลง จินดาธิ / 1,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 883 ลว. 22 ม.ค. 64
327 รายงานขอจ้างเหมารถตู้                    7,200.00          7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพูนศักด์ิ แสนพยอม / 1,800 นายพูนศักด์ิ แสนพยอม / 1,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 884 ลว. 22 ม.ค. 64

นายบุญทอม กลางบุราณ / 1,800 นายบุญทอม กลางบุราณ / 1,800
328 รายงานขอซ้ือน้ ามันเพลิงและหล่อล่ืน                 15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิง / 15,000 สถานีบริการเช้ือเพลิง / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 887 ลว. 22 ม.ค. 64
329 รายงานขอซ้ือลูกพันธ์ุสุกรและไก่                 70,000.00        70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุกฤษ์ แก้วค ามี 70,000 นายสุกฤษ์ แก้วค ามี 70,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 889 ลว. 22 ม.ค. 64
330 รายงานขอจัดซ้ือวัสดุเกษตร ประปา ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง                 44,830.00        44,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางชดา ต๊ะชุ่ม / 44,830 นางชดา ต๊ะชุ่ม / 44,830 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 888 ลว. 22 ม.ค. 64
331 รายงานขอซ้ือวัดสุหัตถกรรม                 20,000.00        20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอะนุชศรี มงคล / 20,000 นางอะนุชศรี มงคล / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 890 ลว. 22 ม.ค. 64
332 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร (ข้ีวัว)                 24,990.00        24,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมะลิวัลย์ เปล่ียนวัลย์ / 24,990 นางมะลิวัลย์ เปล่ียนวัลย์ / 24,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.1051 ลว. 27 ม.ค. 64
333 รายงานขอซ้ือปุ๋ยคอกข้ีวัว                 75,950.00        75,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคมน์นทัต ณาศิสพุฒิพงษ์ / 75,950 นายคมน์นทัต ณาศิสพุฒิพงษ์ / 75,950 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 1050 ลว. 27 ม.ค. 64
334 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง                 10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิง / 10,000 สถานีบริการเช้ือเพลิง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 1045 ลว. 27 ม.ค. 64



1 ซ้ือกุหลาบ จ านวน 3 รายการ 102,500.00       102,500.00     เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 102,500.00       สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 102,500.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00001
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 126,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 ม.ค. 64
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 119,250.00       

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 6,000.00           6,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 6,000.00           บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 6,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00002
2.บริษัท เลสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด 7,500.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 ม.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 8,560.00           

3 ซ้ือวัสดุงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 40,870.00         40,870.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 40,870.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 40,870.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00003
จ านวน 11 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลโลหะกิจ เชียงใหม่ 42,515.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 ม.ค. 64

3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 42,745.00         

4 จ้างซ่อมตู้เย็น 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคณาธิป ธนาภูวนัท 5,000.00           นายคณาธิป ธนาภูวนัท 5,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ม.ค. 64

5 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 171 รายการ 98,400.00         98,400.00       เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ ศรีวิชัย 98,400.00         นายอ านาจ ศรีวิชัย 98,400.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ม.ค. 64

6 จ้างเหมาก้ันห้องช่ัวคราว อาคารนิทรรศการ 2 35,000.00         35,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสุริน ทิพย์มณี 35,000.00         นางสุริน ทิพย์มณี 35,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00007
2.นายปรีชา พรมมิตร 35,200.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ม.ค. 64
3.นายพงศธร โมลากุล 35,600.00         

7 จ้างเหมาท าสีเฟอร์นิเจอร์ อาคารนิทรรศการ 1 28,000.00         28,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสุริน ทิพย์มณี 28,000.00         นางสุริน ทิพย์มณี 28,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00008
2.นายปรีชา พรมมิตร 28,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ม.ค. 64
3.นายพงศธร โมลากุล 29,000.00         

8 จ้างเหมาซ่อมแซมสีศาลาด้านหลังประตูช้าง 60,000.00         60,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสุริน ทิพย์มณี 60,000.00         นางสุริน ทิพย์มณี 60,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00009
2.นายปรีชา พรมมิตร 63,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ม.ค. 64
3.นายพงศธร โมลากุล 65,000.00         

9 จ้างเหมาซ่อมแซมสีและผนัง อาคารจ าหน่ายบัตร 20,000.00         20,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสุริน ทิพย์มณี 20,000.00         นางสุริน ทิพย์มณี 20,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00010
2.นายปรีชา พรมมิตร 22,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ม.ค. 64
3.นายพงศธร โมลากุล 21,000.00         

10 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน มกราคม 2564 65,000.00         65,000.00       เฉพาะเจาะจง กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 40,369.25         กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 40,369.25        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00011
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 ม.ค. 64

11 ซ้ือแบตเตอร่ีรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) 2,900.00           2,900.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 2,900.00           บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 2,900.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00012
หมายเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ 2.ร้านเพ่ือนแท้แบตเตอร่ี 3,300.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 12 ม.ค. 64

3.ร้านเชียงใหม่ ซ่ือตรงแบตเตอร่ี 3,200.00           

12 จ้างเปล่ียนครัชรถบรรทุก (แบบยกได้) 12,283.60         12,283.60       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 12,283.60         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 12,283.60        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00013
หมายเลขทะเบียน ผษ 5437 เชียงใหม่ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 13,439.20         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 12 ม.ค. 64

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 14,059.80         

13 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและซ่อมรถน่ัง 2 ตอนท้ายบรรทุก 2,850.00           2,850.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการช่าง โดยนายสิทธิพงษ์ ค าเผ่า 2,850.00           ร้านชัยเจริญการช่าง โดยนายสิทธิพงษ์ ค าเผ่า 2,850.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00014
หมายเลขทะเบียน กต 3345 เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 ม.ค. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

14 จ้างซ่อมมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ อาคารนิทรรศการ 1 และ 2 53,500.00         53,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 53,500.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 53,500.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00015
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิศิริ 53,630.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 12 ม.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัฒนาแอร์เซอร์วิส 54,356.00         

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 13,875.00         13,875.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 13,875.00         บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 13,875.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00016
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามลานนาโพรดักส์ 16,550.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 12 ม.ค. 64
3.บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด 15,350.00         

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 960.00              960.00            เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 960.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 960.00             เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00017
2.ท.ศึกษาภัณฑ์ (TSP) 960.00              ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 13 ม.ค. 64
3.OfficeMate 2,580.00           

17 ซ้ือวัสดุส าหรับงานป้ายข้อมูลบริการนักท่องเท่ียว จ านวน 2 รายการ 21,400.00         21,400.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี โดยนางสาววีรวรรณ แก่นกล้า 21,400.00         ร้านเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 21,400.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00018
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงแสนคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 26,750.00         โดยนางสาววีรวรรณ แก่นกล้า ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 13 ม.ค. 64
3.ร้านควอลิต้ีอิงค์ 27,500.00         

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จ านวน 30 รายการ 380,810.00       380,810.00     เฉพาะเจาะจง 1.ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนายปรภัค จักรแก้ว 395,660.00       ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง โดยนายปรภัค จักรแก้ว 212,790.00      พิจารณาแต่ละรายการ PO6401-00019
2.ร้านเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี โดยนางสาววีรวรรณ แก่นกล้า 401,260.00       (จ านวน 13 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 14 ม.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 458,825.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด

ร้านเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 117,810.00      PO6401-00020
โดยนางสาววีรวรรณ แก่นกล้า (จ านวน 6 รายการ) ลว. 14 ม.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานิช 50,210.00        PO6401-00021
(จ านวน 11 รายการ) ลว. 14 ม.ค. 64

19 จ้างท าสติกเกอร์พิมพ์ลาย (เว้นระยะห่าง) 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.Imagine โดยนายนภดล อินต๊ะแก้ว 5,000.00           Imagine โดยนายนภดล อินต๊ะแก้ว 5,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00022
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 5,500.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ม.ค. 64
3.ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนายสุขุม สุริยศ 5,300.00           

20 ซ่อมโซฟาและซักท าความสะอาดผ้าม่าน 150,500.00       150,500.00     เฉพาะเจาะจง 1.นางศิริรัตน์ สัญญาลักษณ์ 150,500.00       นางศิริรัตน์ สัญญาลักษณ์ 150,500.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00023
2.นางสาวสภาวดี แสนโอ๊ด 153,700.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 ม.ค. 64
3.นายมนุญ ปัญญาศิลป์ 156,800.00       

21 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองยิงเลเซอร์ 14,980.00         14,980.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 14,980.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 14,980.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ม.ค. 64

22 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 6,800.00           6,800.00         เฉพาะเจาะจง วาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 6,800.00           วาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 6,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ม.ค. 64

23 ซ้ืออุปกรณ์เพาะเล้ียงแมลง และเก็บรักษาแมลงตาย จ านวน 9 รายการ 12,997.25         12,997.25       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (จ านวน 3 รายการ) 4,077.25           บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 4,077.25          พิจารณาแต่ละรายการ PO6401-00026
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 8,920.00           (จ านวน 3 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 18 ม.ค. 64
(จ านวน 6 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด
3.บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (จ านวน 6 รายการ) 9,544.40           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 8,920.00          PO6401-00027
4.บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด (จ านวน 6 รายการ) 10,258.00         (จ านวน 6 รายการ) ลว. 18 ม.ค. 64

24 จ้างท าความสะอาด (ท าความสะอาดพ้ืนท่ีสูง, ท าความสะอาดหลังคา 85,900.00         85,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 85,900.00         บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 85,900.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00028
ประตูช้างค้ า, ท าความสะอาดหลังคาหอค าหลวง) ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ม.ค. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

25 ซ้ือวัสดุในการเพาะขยายพันธ์ุพืช จ านวน 6 รายการ 25,390.00         25,390.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 25,390.00         ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 25,390.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00029
2.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 28,700.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 20 ม.ค. 64
3.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 28,700.00         

26 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 9,700.00           9,700.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไซอ๋ิว คอมพิวเทค โดยนายศักดิธัช ใจยะสุ 9,700.00           ร้านไซอ๋ิว คอมพิวเทค โดยนายศักดิธัช ใจยะสุ 9,700.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00030
2.ร้านเอ็มเอ็น คอมพิวเตอร์ 10,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 ม.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมซัพพอร์ท 11,500.00         

27 ซ้ือพืชสมุนไพร จ านวน 18 รายการ 24,300.00         24,300.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 24,300.00         มูลนิธิโครงการหลวง 24,300.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00031
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 ม.ค. 64

28 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 16,284.00         16,284.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 16,284.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 16,284.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00032
2.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 17,251.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 ม.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลโลหะกิจเชียงใหม่ 17,155.00         

29 ซ้ืออาหารสัตว์ จ านวน 6 รายการ 27,930.00         27,930.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 27,930.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 27,930.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00033
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ 28,250.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 26 ม.ค. 64
3.ร้านเอ็นอาร์การ์เด้น 28,650.00         

30 ซ้ือสลิงพร้อมติดต้ัง รถบรรทุก (มีเคร่ืองทุ่นแรง) 9,630.00           9,630.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 9,630.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 9,630.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00034
หมายเลขทะเบียน 83-3065 เชียงใหม่ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 10,593.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 26 ม.ค. 64

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 11,021.00         

31 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าป้ายข้อมูลพรรณไม้ จ านวน 5 รายการ 3,870.00           3,870.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 3,870.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 3,870.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00035
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลโลหะกิจเชียงใหม่ 3,895.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 27 ม.ค. 64
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 4,547.50           

32 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP Laser Jet 1020 950.00              950.00            เฉพาะเจาะจง วาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 950.00              วาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 950.00             เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00036
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ม.ค. 64

33 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,150.00           9,150.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 9,150.00           ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 9,150.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00037
2.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 9,850.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ม.ค. 64
3.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 9,850.00           

34 ซ้ือชีวภัณฑ์ส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 5,760.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 5,760.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00038
2.บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด 7,360.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ม.ค. 64
3.บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 6,400.00           

35 จ้างซ่อมตู้เก็บความเย็น 1,500.00           1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายคณาธิป ธนาภูวนัท 1,500.00           นายคณาธิป ธนาภูวนัท 1,500.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00039
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ม.ค. 64

36 จ้างซ่อมล้อยางและกะทะล้อรถไฟฟ้าชมวิว จ านวน 4 รายการ 10,200.00         10,200.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สายหยุด 10,200.00         นายณัฐวุฒิ สายหยุด 10,200.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00040
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ม.ค. 64

37 ซ้ือวัสดุและสมุนไพรแห้ง จ านวน 28 รายการ 31,815.00         31,815.00       เฉพาะเจาะจง นายผดุงพล สุคนธมนตรีกุล 31,815.00         นายผดุงพล สุคนธมนตรีกุล 31,815.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00041
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ม.ค. 64

38 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP Laser Jet M1005 MFP 1,000.00           1,000.00         เฉพาะเจาะจง วาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,000.00           วาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00042
หมายเลขครุภัณฑ์ HRDI 53-2-13-03/46 ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ม.ค. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

39 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายกาแฟอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 3,500.00           3,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวพรพิมล จันทร์ดาข า 3,500.00           นางสาวพรพิมล จันทร์ดาข า 3,500.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00001
2.นางอรพรรณ บัตรเจริญ 4,290.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 ม.ค. 64

40 ซ้ือลูกบิดประตู จ านวน 10 ช้ิน 4,090.00           4,090.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 4,090.00           บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 4,090.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 ม.ค. 64

41 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จักรยาน 19,260.00         19,260.00       เฉพาะเจาะจง 1.นายอานุภาพ พาวิเศษ 19,260.00         นายอานุภาพ พาวิเศษ 19,260.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00003
2.ร้านพงษ์ชิดอุปกรณ์ โดยนางพงษ์ชิด กระโจมทอง 20,758.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ม.ค. 64
3.ร้านเพ้งพันธ์ โดยนายอภิรัช คงกะพัน 20,972.00         

42 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฟอกอากาศ จ านวน 2 รายการ 52,100.00         52,100.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 52,100.00         บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 52,100.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00004
2.บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 65,450.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ม.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย 56,500.00         

43 ซ้ือเคร่ืองด่ืมชงเย็น ร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 4,091.70           4,091.70         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญ ซัพพลาย 2015 4,091.70           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญ ซัพพลาย 2015 4,091.70          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00005
จ านวน 3 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 ม.ค. 64

44 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 7,438.00           7,438.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สปอร์ตแมกซิไมซ์ 7,438.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สปอร์ตแมกซิไมซ์ 7,438.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00006
จ านวน 10 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 ม.ค. 64

45 ซ้ือไอศกรีมส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้า จ านวน 31 รายการ 71,361.57         71,361.57       เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 71,361.57         บริษัท เวียงเจ็ดริน จ ากัด 71,361.57        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 ม.ค. 64

46 ซ้ือวัสดุส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2,635.99           2,635.99         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เน็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,635.99           บริษัท เน็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,635.99          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00008
จ านวน 8 รายการ 2.บริษัท เอสพลอยลี จ ากัด 2,748.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 13 ม.ค. 64

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังเคร่ืองเขียน 4,036.00           

47 จ้างผลิตหมวกสานใบลาน จ านวน 400 ใบ 40,000.00         40,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นายสมภพ พรมพัง 40,000.00         นายสมภพ พรมพัง 40,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00009
2.คุณรัตนาภรณ์ เปียงใจ 56,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 ม.ค. 64
3.นางสาวอัญชลี แสนปัญญา 70,000.00         

48 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย จ านวน 3 เคร่ือง 5,970.00           5,970.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแฟช่ัน ไอทีแอ็ทเชียงใหม่ โดยนายนพรุจน์ ดวงค าอ้าย 5,970.00           ร้านแฟช่ัน ไอทีแอ็ทเชียงใหม่ โดยนายนพรุจน์ ดวงค าอ้าย 5,970.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00010
2.บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ จ ากัด 11,235.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ม.ค. 64
3.สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8,700.00           

49 ซ้ือวัตถุดิบส าหรับร้านจ าหน่ายกาแฟ จ านวน 14 รายการ 15,862.00         15,862.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ากัด 15,862.00         บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ากัด 15,862.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00011
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ม.ค. 64

50 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายกาแฟ จ านวน 2 รายการ 4,116.25           4,116.25         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 4,116.25           บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 4,116.25          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ม.ค. 64

51 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการถ่ายภาพ จ านวน 6 รายการ 14,170.00         14,170.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 14,170.00         บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 14,170.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00013
2.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด 14,780.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ม.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 15,910.90         

52 จ้างผลิตแก้วกาแฟ 36,000.00         36,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 36,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 36,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ม.ค. 64

53 จ้างผลิตสบู่ราชพฤกษ์ จ านวน 500 ช้ิน 19,260.00         19,260.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดิ ไอเท็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19,260.00         บริษัท ดิ ไอเท็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19,260.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6401-00015
2.นางสาวภัคพร วงษ์บัณฑิตย์ 23,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ม.ค. 64
3.บริษัท เคมมิคราฟ จ ากัด 25,080.00         



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

54 ซ้ือไม้ดอกเมืองหนาว 1,499,000.00    1,499,000.00  คัดเลือก 1.บริษัท ฟลาวเวอร์ มาร์ท จ ากัด 1,490,000.00    บริษัท ฟลาวเวอร์ มาร์ท จ ากัด 1,490,000.00   เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาซ้ือขาย
2.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 1,495,500.00    ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 2/2564

ลว. 19 ม.ค. 64

55 ซ้ือกล้วยไม้ จ านวน 30 รายการ 1,500,280.00    1,500,280.00  คัดเลือก 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 1,496,900.00    สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 1,496,900.00   เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาซ้ือขาย
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ 1,499,360.00    ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 3/2564

ลว. 20 ม.ค. 64

56 จ้างเหมาปรับปรุงนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์ 499,369.00       499,369.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โพลีกอน วิซาด จ ากัด 499,369.00       บริษัท โพลีกอน วิซาด จ ากัด 499,369.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างท าของ
2.บริษัท ฟ้าแลบ สตูดิโอ จ ากัด 529,650.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 7/2564
3.บริษัท ไอเดีย โฮม กรุ๊ป จ ากัด 540,350.00       ลว. 12 ม.ค. 64

57 จ้างเหมาจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 321,000.00       321,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.นางศรีสุดา ศรีสุโข 321,000.00       นางศรีสุดา ศรีสุโข 321,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างท าของ
ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2.นายนพดล ทับเปล่ียน 360,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 8/2564

3. นายธีรพงศ์ จาคะมณี 380,000.00       ลว. 15 ม.ค. 64

58 จ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะท่ี 1 5,500,000.00    5,490,000.00  e-bidding 1.บริษัท อีฟ ไลท์ต้ิง จ ากัด 4,300,009.00    บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ ากัด 3,274,643.83   เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างท่ัวไป
2.บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ต้ิง แอนด์ อินดัสทรี จ ากัด 4,095,840.00    ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 9/2564
3.บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บ้ิลด์ จ ากัด 4,250,000.00    ลว. 18 ม.ค. 64
4.บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ ากัด 3,274,643.83    
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย 3,397,681.32    

59 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดิน น้ า ป่า 498,500.00       498,500.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายเอกวิน ก๋องมูล 498,500.00       นายเอกวิน ก๋องมูล 498,500.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างท าของ
ตามแนวพระราชด าริ 2.นายทวีวิทย์ แสงแก้ว 505,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 9/2564

3.นายวุฒิไกร เก๊าง้ิว 510,000.00       ลว. 22 ม.ค. 64

60 ก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารองและอุปกรณ์เพ่ือรองรับ 2,176,500.00    2,166,000.00  e-bidding 1.บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากัด 1,968,800.00    บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ ากัด 1,694,090.17   เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างก่อสร้าง
การให้บริการพ้ืนท่ีบริเวณราชพฤกษ์เพลซ 2.บริษัท เจ.พี ซิสเต็มส์ เเอนด์ เเมนเนจเม้นท์ จ ากัด 1,900,000.98    ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 10/2564

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าอิง 1,941,375.00    ลว. 28 ม.ค. 64
4.บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ ากัด 1,694,090.17    
5.บริษัท เคเกรท จ ากัด 1,840,000.00    
6.บริษัท เชียงใหม่ เอทีที จ ากัด 1,894,382.08    
7.เอ็มดี ไอเดีย 2,090,000.00    

61 ก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารองและอุปกรณ์เพ่ือรองรับ 2,061,500.00    2,052,000.00  e-bidding 1.บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากัด 1,999,830.00    บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ ากัด 1,629,952.14   เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างก่อสร้าง
การให้บริการพ้ืนท่ีบริเวณเรือนไม้เมืองหนาวและพืชไร้ดิน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าอิง 1,941,375.00    ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 11/2564

3.บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ ากัด 1,629,952.14    ลว. 28 ม.ค. 64
4. เอ็มดี ไอเดีย 1,990,000.00    

62 ก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารองและอุปกรณ์เพ่ือรองรับ 2,176,500.00    2,133,000.00  e-bidding 1.บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากัด 1,893,900.00    บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ ากัด 1,656,229.29   เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างก่อสร้าง
การให้บริการพ้ืนท่ีบริเวณเรือนกล้วยไม้และเรือนควบคุมอุณหภูมิ 2.บริษัท เจ.พี ซิสเต็มส์ เเอนด์ เเมนเนจเม้นท์ จ ากัด 1,900,000.21    ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 12/2564

3.บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ ากัด 1,656,229.29    ลว. 28 ม.ค. 64
4.บริษัท ฐานวิศวกรรมและธุรกิจ จ ากัด 1,888,268.46    
5.บริษัท เคเกรท จ ากัด 1,750,000.00    
6.บริษัท เจ้าสัวออม 168 เชียงใหม่ จ ากัด 1,980,000.00    
7.บริษัท ก้องพิชิต ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคช่ัน จ ากัด 1,979,797.00    
8.เอ็มดี ไอเดีย 2,049,000.00    

63 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 68,800.00         68,800.00       เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ เกษมธีรญาณ 68,800.00         นายนิวัฒน์ เกษมธีรญาณ 68,800.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 529/2564

ลว. 26 ม.ค. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

64 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม (ประปา) 72,000.00         72,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพะชัย เพชรพงศ์ไพร 72,000.00         นายพะชัย เพชรพงศ์ไพร 72,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 530/2564

ลว. 29 ม.ค. 64

65 ซ้ือหน้ากากอนามัยส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดดูแล 30,000.00         30,000.00       ตกลงราคา ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวืยาลัยเชียงใหม่ 30,000.00         ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวืยาลัยเชียงใหม่30,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา
นักท่องเท่ียวภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 250 กล่อง ถูกต้องครบถ้วน กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

อ้างอิงตามหนังสือ สวพส.(อรอ)/80 
ลว. 7 ม.ค. 64

66 จ้างเหมาบริการวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมฝึกอบรม 32,000.00         32,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสายฝน กอบค า 32,000.00         นางสายฝน กอบค า 32,000.00        ยกเลิกการจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
อ้างอิงตามหนังสือเลขท่ี ลว. 24 ธ.ค. 63

สวพส.(อรอ)/85
67 จ้างเหมาบริการวืยากรกิจกรรมฝึกอบรม 13,000.00         13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภาษกรณ์ กาหลง 13,000.00         นายภาษกรณ์ กาหลง 13,000.00        ลว. 7 ม.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลว. 24 ธ.ค. 63

68 จ้างเหมาบริการวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 7,000.00           7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายโสภณ พรมจิตต์ 7,000.00           นายโสภณ พรมจิตต์ 7,000.00          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลว. 24 ธ.ค. 63

69 จ้างเหมาบริการวิทยากรกิจกรรมโยคะวิถีพุทธ 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวรพงศ์ ตีศิริ 5,000.00           นายวรพงศ์ ตีศิริ 5,000.00          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลว. 24 ธ.ค. 63

70 จ้างเหมาบริการวืยากรกิจกรรมการเจริญสติ 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพิพัฒน์ ระวิวัฒน์ 5,000.00           นายธนพิพัฒน์ ระวิวัฒน์ 5,000.00          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลว. 24 ธ.ค. 63

71 จ้างเหมาบริการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่าง 36,720.00         36,720.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา จินะ 36,720.00         นางสาววาสนา จินะ 36,720.00        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลว. 24 ธ.ค. 63

72 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์และวุฒิบัตร จ านวน 2 รายการ 1,910.88           1,910.88         เฉพาะเจาะจง ฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 1,910.88           ฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 1,910.88          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลว. 24 ธ.ค. 63

73 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองข้าวและวัฒนธรรม 1,938.00           1,938.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,938.00           บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,938.00          ยกเลิกการจัดซ้ือ PO6312-00008
จ านวน 6 รายการ อ้างอิงตามหนังสือเลขท่ี ลว. 2 ธ.ค. 63

สวพส.(อรอ)/149
ลว. 12 ม.ค. 64

74 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองข้าวและวัฒนธรรม 2,000.00           2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท หัวเหรียญ อินเตอร์แพ็ค จ ากัด 2,000.00           บริษัท หัวเหรียญ อินเตอร์แพ็ค จ ากัด 2,000.00          ยกเลิกการจัดซ้ือ PO6311-00049
อ้างอิงตามหนังสือเลขท่ี ลว. 30 พ.ย. 63

สวพส.(อรอ)/148
ลว. 12 ม.ค. 64

75 ซ้ือเลนส์กล้องถ่ายรูป (ครุภัณฑ์) 9,500.00           9,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 9,500.00           บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 9,500.00          ยกเลิกการจัดซ้ือ PO6401-00004
อ้างอิงตามหนังสือเลขท่ี ลว. 6 ม.ค. 64

สวพส.(อรอ)/241
ลว. 19 ม.ค. 64
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