
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00034  ลว. 1 พ.ค. 62
2 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 3,600 บำท นำยอุดร  มูลมอญ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00033 ลว. 1 พ.ค. 62
3 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 7,000.00 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 7,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00032 ลว. 1 พ.ค. 62
4 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 1,800 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00031  ลว. 1 พ.ค. 62
5 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 3,600 บำท นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00030  ลว. 1 พ.ค. 62
6 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00029  ลว. 1 พ.ค. 62
7 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,200 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00028 ลว. 1 พ.ค. 62
8 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงเมล็ดงำข้ีม้อน 51 ตัวอย่ำง 196,452.00 196,452.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกัด/196,4520 บ. บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกัด/196,4520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00041 ลว.3 พ.ค. 62

9
จ้ำงวิเครำะห์ปุ๋ยน้ ำ 2 ตัวอย่ำง ทดสอบ 6 รำยกำร

6,676.80 6,676.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกัด/ 6,676.80 บ. บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกัด/ 6,676.80 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6025-00039 ลว.3 พ.ค. 62

10
จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงวัสดุหลังกำรปลูก จ ำนวน 12 
ตัวอย่ำง 11,040.00 11,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกัด/ 11,040.00 บ. บจ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกัด/ 11,040.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
Po6205-00040 ลว.3 พ.ค.62

11 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน 50 ตัวอย่ำง 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
โครงกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภำพเพ่ือเกษตรท่ังยืนฯคณะ
เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/50,000 บ.

โครงกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภำพเพ่ือเกษตรท่ังยืนฯคณะ
เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00038 ลว.3 พ.ค.62

12 จ้ำงท ำตรำยำงหมึกในตัว จ ำนวน 6 ดวง 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ/2,100 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ/2,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00037 ลว.3 พ.ค.62

13
จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำอุปโภคและบริโภคจ ำนวน 
18 ตัวอย่ำง 20,800.80 20,800.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ห้องปฏัติกำรกลำง (ประเทศไทย)/20,800.80 บ. บจ.ห้องปฏัติกำรกลำง (ประเทศไทย)/20,800.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00036 ลว.3 พ.ค.62

14
จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืชหลังปลูก จ ำนวน 12 
ตัวอย่ำง 6,600.00 6,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/6,600 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/6,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00035 ลว.3 พ.ค.62

15 จ้ำงท ำตรำยำงหมึกในตัว จ ำนวน 9 รำยกำร 4,480.00 4,480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ/4,480.00 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ/4,480.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00044 ลว.3 พ.ค.62
16 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 11,900.00 11,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง/11,900 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง/11,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00150 ลว 23 เม.ย.62
17 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจุรีพันธ์ุไม้ โดยนำยสมพงษ์ ขันแปง /30,000 บำท ร้ำนจุรีพันธ์ุไม้ โดยนำยสมพงษ์ ขันแปง /30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00152 ลว 23 เม.ย.62
18 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจุรีพันธ์ุไม้ โดยนำยสมพงษ์ ขันแปง /30,000 บำท ร้ำนจุรีพันธ์ุไม้ โดยนำยสมพงษ์ ขันแปง /30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00151 ลว 23 เม.ย.62
19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,920.00 9,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด /9,920 บำท บริษัทชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด /9,920 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00228 ลว 29 เม.ย.62
20 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 1,614.00 1,614.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช /1,614 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช /1,614 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00230 ลว 29 เม.ย.62
21 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 563.00 563.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช /563 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช /563 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6204-00231 ลว 29 เม.ย.62
22 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ เคร่ืองwater bath  จ ำนวน 1 รำยกำร 11,500.00 11,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด / 11,500 บำท บ. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด / 11,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00049 ลว. 8 พ.ค. 62
23 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บำท หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00048 ลว. 2 พ.ค. 62
24 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 21,600.00 21,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 21,600 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 21,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00047 ลว. 7 พ.ค. 62
25 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 11,631.00 11,631.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 8,076 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 8,076 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00008 ลว. 1 พ.ค. 62

12,655 บำท/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,110 3,555 บำท PO6205-00009 ลว. 1 พ.ค. 62
26 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 72,417.00 72,417.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกเชียงล้ง 6,700 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 74,420 หจก.ฮกเชียงล้ง 4,750 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 49,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00011 ลว. 1 พ.ค. 62

บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 74,577 บำท บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 18,167 บำท PO6205-00013 ลว. 1 พ.ค. 62
PO6205-00014 ลว. 1 พ.ค. 62

27 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 18 รำยกำร 17,917.00 17,917.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 23,260 บำท/ร้ำนเชียงฮง 17,327 หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 9,770 บำท/ร้ำนเชียงฮง 8,147 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00015 ลว. 1 พ.ค. 62
บำท บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00016 ลว. 1 พ.ค. 62

28 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 18 รำยกำร 47,770.00 47,770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จ.เจริญกำรเกษตร 13,740 บำท/หจก.ฮกเชียง้งพำณิชย์ 15,780 บำท จ.เจริญกำรเกษตร 13,740 บำท/หจก.ฮกเชียง้งพำณิชย์ 15,780 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 19,350 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 6,000 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 12,250 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 6,000 บำท PO6205-00004 ลว. 1 พ.ค. 62

PO6205-00005 ลว. 1 พ.ค. 62
PO6205-00006 ลว. 1 พ.ค. 62
PO6205-00007 ลว. 1 พ.ค. 62

29 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 63,000.00 63,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 63,000 บำท ร้ำนปำริชำติ 63,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00003 ลว. 1 พ.ค. 62
30 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 1,690.00 1,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1690 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1690 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00002 ลว. 1 พ.ค. 62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 พฤษภำคม 2562



31 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำย 13,400.00 13,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ จ ำนวน 1 รำยกำร หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ จ ำนวน 1 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00001 ลว. 1 พ.ค. 62
32 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเอนกประสงค์ ศูนย์ฯ ห้วยเป้ำ 50,000.00 49,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทอดสินทร์ ค ำมูล 49,500 บำท นำยเทอดสินทร์ ค ำมูล 49,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00113 ลว. 13 พ.ค.62
33 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 14,200.00 14,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13/14,200 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13/14,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00026 ลว 01 พ.ค. 62
34 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 7,350.00 7,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตำอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร/7350 วิสำหกิจชุมชนเกษตำอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร/7350 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00027 ลว 1 พ.ค. 62
35 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 18 รำยกำร 82,410.00 82,410.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ภัทรำวดีน้ ำแพร่ 2,836 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร 22,720 บำท บ.ภัทรำวดีน้ ำแพร่ 2,836 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร 22,720 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00083 ลว 10 พค.62

หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 56,854 บำท หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 56,854 บำท PO6205-00085 ลว 10 พ.ค. 62
PO6205-00087 ลว 10 พ.ค. 62

36 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10 รำยกำร 3,050.00 3,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 3,050 บำท ร้ำนบุญชัย 3,050 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00081 ลว 10 พ.ค. 62
37 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 11 รำยกำร 6,750.00 6,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 6,750 บำท ร้ำนบุญชัย 6,750 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00078 ลว 10 พ.ค. 62
38 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 4,388.00 43,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,520 บำท/ศิริวงศ์พำนิช 4,749 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,090 บำท/ศิริวงศ์พำนิช 1,298 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00079 ลว 10 พ.ค. 62

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00080 ลว 10 พ.ค. 62



39 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำยันต์ ไฝด้วง 4,800 บำท นำยสำยันต์ ไฝด้วง 4,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00090 ลว 10 พ.ค. 62
40 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,800.00 9,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 9,800 บำท ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 9,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00088 ลว 10 พ.ค. 62
41 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 12,960.00 12,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกัด 12,960 บำท บ.เอกะ อะโกร จ ำกัด 12,960 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00086 ลว 10 พ.ค. 62
42 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,270.00 10,270.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง/10,270 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง/10,270 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00094 ลว 10 พ.ค. 62
43 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิช 85,000 บำท ร้ำนธีรพำนิช 85,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00077 ลว 10 พ.ค. 62
44 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิช 70,000 บำท ร้ำนธีรพำนิช 70,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00076 ลว 10 พ.ค. 62
45 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอม พรมโกน 10,000 บำท นำยถนอม พรมโกน 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00089 ลว 10 พ.ค. 62
46 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 87,900.00 87,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ผลิตกล้ำไม้ 87,900 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ผลิตกล้ำไม้ 87,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00105 ลว 10 พ.ค. 62
47 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิช 10,000 บำท ร้ำนธีรพำนิช 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00103 ลว 10 พ.ค.62
48 จ้ำงวิเครำะห์คุณภำพกำแฟ 20 ตัวอย่ำง 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน Torch Coffee Thailand โดยน.ส. ลลิตำ สิทธิ พฤษทำนนท์/42,000 บ.ร้ำน Torch Coffee Thailand โดยน.ส. ลลิตำ สิทธิ พฤษทำนนท์/42,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00012 ลว 1 พ.ค.62
49 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน 9 ตัวอย่ำง 12 รำยกำร 17,280.00 17,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/17,280  บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/17,280 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00072 ลว. 10 พ.ค.62
50 จ้ำงวิเครำะห์ดิน 21 ตัวอย่ำงทดสอบ 4 รำยกำร 15,750.00 15,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/15,750  บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/15,750  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00071 ลว. 10 พ.ค.62
51 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง ทดสอบ 8 รำยกำร 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/4,000  บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/4,000  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00070 ลว. 10 พ.ค.62
52 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 16 ตัวอย่ำง ทดสอบ 6 รำยกำร 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/12,000  บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/12,000  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00069 ลว.10 พ.ค.62
53 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช 10 ตัวอย่ำง  ทดสอบ 11 รำยกำร 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/13,000  บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/13,000  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00068 ลว. 10 พ.ค.62
54 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช 14 ตัวอย่ำง 6 รำยกำร 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/10,500  บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯคณะเกษตรศำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/10,500  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00066 ลว. 10 พ.ค.62
55 จ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในดินและพืช 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรปฐพีศำสตร์ ฯคณะเกษตรศษสตร์ มหำวิทบยำลัยเชียงใหม่/10,800 บ.ห้องปฏิบัติกำรปฐพีศำสตร์ ฯคณะเกษตรศษสตร์ มหำวิทบยำลัยเชียงใหม่/10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00067 ลว. 10 พ.ค.62
56 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลและจับพิกัดรำยแปลงของเกษตรกร 3 พ้ืนท่ี(ป่ำแป๋,ปำงมะโอ,ห้วยเป้ำ)196,300.00 196,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/196,300 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/196,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00065 ลว. 10 พ.ค.62
57 จ้ำงเหมำบริกำรพัฒนำต ำรับผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงบ ำรุงผิวจำกสำรคำเทชิน150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวญำนี พงษ์ไพบูลย์/150,000 บ. นำงสำวญำนี พงษ์ไพบูลย์/150,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00064 ลว. 10 พ.ค.62
58 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 14,520.00 14,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด /14,520 บำท บริษัทชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด /14,520 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00118 ลว 14 พ.ค.62
59 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 14,130.00 14,130.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง /14,130 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง /14,130 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00116 ลว 14 พ.ค.62
60 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 16,470.00 16,470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง /16,470 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง /16,470 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00115 ลว 14 พ.ค.62
61 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 51,300.00 51,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธรนันท์พรรณไม้ /51,300 บำท ร้ำนธรนันท์พรรณไม้ /51,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00117 ลว 14 พ.ค.62
62 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 5,240.00 5,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง/5,240 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง/5,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00131 ลว. 14 พ.ค.62
63 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 68,500.00 68,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต/68,500 บ. ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต/68,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00132 ลว. 14 พ.ค.62
64 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 14 รำยกำร 86,861.00 86,861.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวำนิชบล็อค/86,861 บ. ร้ำนวำนิชบล็อค/86,861 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00133 ลว. 14 พ.ค.62

65
จ้ำงเหมำแรงงำนไถ ปรับพ้ืนท่ี,ปลูก,ปลูกซ่อม,ก ำจัด
วัชพืช,เก็บเก่ียว แปลงปลูกเฮมพ์ 1 ไร่ 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุระ เปียงแก้ว/10,000 บ. นำยสุระ เปียงแก้ว/10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00114 ลว. 14 พ.ค.62

66 จ้ำงถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ และเข้ำเล่ม จ ำนวน 180 เล่ม 5,743.01 5,743.01 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณพร ประจนปัจจนึก/5,743.01 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณพร ประจนปัจจนึก/5,743.01 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00119 ลว. 14 พ.ค.62
67 จ้ำงเหมำแรงงำนไถ ปรับพ้ืนท่ี,ปลูก,ปลูกซ่อม,ก ำจัดวัชพืช,เก็ฐเก่ียว แปลงปลูกเฮมพ์2 ไร่24,700.00 24,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเท่ำ แซ่ย้ัง/24,700 บ. นำยเท่ำ แซ่ย้ัง/24,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6202-00212 ลว. 22 พ.ค.62
68 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลและจับพิกัดรำยแปลงของเกษตรกร สบโขง (บ้ำนรำชำ)89,960.00 89,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/89,960 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม/89,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00213 ลว. 22 พ.ค.62
69 จ้ำงเหมำศึกษำโครงสร้ำงและลักษณะสังคมพืชป่ำไม้ฯ (บ้ำนห้วยส้มป่อย,บ้ำนห้วยขนุน,บ้ำนหินเหล็กไฟ,บ้ำนสำมหลัง)80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุนทร ค ำยอง/80,000 บ. นำยสุนทร ค ำยอง/80,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00214 ลว. 22 พ.ค.62
70 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 109,300.00 109,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จ ำกัด/109,300 บำท บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จ ำกัด/109,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00075 ลว. 10 พ.ค.62
71 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 108,470.00 108,470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเด่นอ ำนวยคอนกรีต 9,800 บ/จ.เจริญกำรเกษตร 26,320 บ ร้ำนเด่นอ ำนวยคอนกรีต 9,800 บ/จ.เจริญกำรเกษตร 26,320 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00091 ลว. 10 พ.ค.62

หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 72,350 บ หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 72,350 บ PO6205-00092 ลว. 10 พ.ค.62
PO6205-00093 ลว. 10 พ.ค.62

72 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 23 รำยกำร 124,061.00 124,061.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 8,200 บ/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 23,145 บ. บ.ฮอทิโกร 8,200 บ/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,525 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00095 ลว. 10 พ.ค.62
บ.ข่ำนต้ำ 17,675 บ/หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 9,300 บ บ.ข่ำนต้ำ 17,675 บ/หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 7,350 บ PO6205-00097 ลว. 10 พ.ค.62
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 88,560 บ/บ.วิสและบุตร จ ำกัด 49,330 บ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,500 บ PO6205-00098 ลว. 10 พ.ค.62
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 27,148 บ/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 47,967 บ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 27,148 บ/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 32,663 บ PO6205-00100 ลว. 10 พ.ค.62

PO6205-00101 ลว. 10 พ.ค.62
PO6205-00102 ลว. 10 พ.ค.62
PO6205-00104 ลว. 10 พ.ค.62

73
จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ผย 
7801 ชม. จ ำนวน 1 คัน 27,829.84 27,829.84 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.โตโยต้ำ 27,829.84 บ. บ.โตโยต้ำ 27,829.84 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00233 ลว. 23 พ.ค.62

74 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์/ 3,600 บำท นำยสุชำติ สมบูรณ์/ 3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00181  ลว. 7 พ.ค. 62
75 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์/ 5,300 บำท นำยสุชำติ สมบูรณ์/ 5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00182  ลว. 8 พ.ค. 62
76 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู/5,300 บำท นำยประพันธ์ ไชยชมภู/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00183  ลว. 10 พ.ค. 62
77 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00177  ลว. 7 พ.ค. 62
78 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00179 ลว. 10 พ.ค. 62
79 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00180 ลว. 7 พ.ค. 62



80 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/5,300 บำท นำยอุดร มูลมอญ/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00178 ลว. 10 พ.ค. 62
81 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดนยนำยทรงพล  ชมภูพำน/5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดนยนำยทรงพล  ชมภูพำน/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00173 ลว. 10 พ.ค. 62
82 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดนยนำยทรงพล  ชมภูพำน/5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดนยนำยทรงพล  ชมภูพำน/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00174 ลว. 10 พ.ค. 62
83 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดนยนำยทรงพล  ชมภูพำน/5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดนยนำยทรงพล  ชมภูพำน/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00175 ลว. 10 พ.ค. 62
84 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดนยนำยทรงพล  ชมภูพำน/3,600 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดนยนำยทรงพล  ชมภูพำน/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00176 ลว. 10 พ.ค. 62
85 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00147 ลว. 10 พ.ค. 62
86 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00150 ลว. 10 พ.ค. 62
87 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00151 ลว. 8 พ.ค. 62



88 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00152 ลว. 8 พ.ค. 62
89 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00154 ลว. 8 พ.ค. 62
90 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00155 ลว. 8 พ.ค. 62
91 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00157 ลว. 8 พ.ค. 62
92 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00158 ลว. 8 พ.ค. 62
93 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00159 ลว. 8 พ.ค. 62
94 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00160 ลว. 8 พ.ค. 62
95 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00161 ลว. 8 พ.ค. 62
96 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00162 ลว. 3 พ.ค. 62
97 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00163 ลว. 3 พ.ค. 62
98 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00145 ลว. 10 พ.ค. 62
99 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/5,300 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00165 ลว. 10 พ.ค. 62

100 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/5,300 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00166 ลว. 10 พ.ค. 62
101 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/3,600 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00167 ลว. 8 พ.ค. 62
102 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/3,600 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00168 ลว. 8 พ.ค. 62
103 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/3,600 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00169 ลว. 8 พ.ค. 62
104 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/1,800 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00170 ลว. 8 พ.ค. 62
105 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/1,800 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00171 ลว. 3 พ.ค. 62
106 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 2 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/7,200 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/7,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00172 ลว. 8 พ.ค. 62
107 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์/5,300 บำท นำยสุชำติ  สมบูรณ์/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00201 ลว. 10 พ.ค. 62
108 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00200 ลว. 10 พ.ค. 62
109 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00199 ลว. 10 พ.ค. 62
110 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00198 ลว. 10 พ.ค. 62
111 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/3,600 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00197 ลว. 10 พ.ค. 62
112 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงคอมทัวร์/1,800 บำท หจก.คิงคอมทัวร์/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00196 ลว. 10 พ.ค. 62
113 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ/5,300 บำท นำยอุดร  มูลมอญ/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00195 ลว. 10 พ.ค. 62
114 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล  ชมภูพำน/3,600 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล  ชมภูพำน/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00194 ลว. 3 พ.ค. 62
115 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์/5,300 บำท นำยสุชำติ สมบูรณ์/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00193 ลว. 13 พ.ค. 62
116 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00192 ลว. 10 พ.ค. 62
117 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 2 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,200บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,200บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00203 ลว. 16 พ.ค. 62
118 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00164 ลว. 3 พ.ค. 62
119 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00187 ลว. 10 พ.ค. 62
120 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/5,300 บำท นำยอุดร มูลมอญ/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00189 ลว. 10 พ.ค. 62
121 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 2 คัน 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/10,800 บำท นำยอุดร มูลมอญ/10,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00202 ลว. 15 พ.ค. 62

122 จ้ำงท ำโปสเตอร์วิชำกำร 91,500.00 91,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส/91,500 บำท,ภทระพรี-เพรส 
97,210 บำท/Good Word Media 103,450 บำท ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส 91,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00186 ลว. 17 พ.ค. 62

123 จ้ำงท ำโปสเตอร์ศูนย์เรียนรู้ 32,056.00 32,056.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บ.ทรีโอ้ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด/32,056 บำท,บ.เอเบิลครีเอ
เตอร์ 37,557 บำท บ.ทรีโอ้ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด/32,056 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00185 ลว. 17 พ.ค. 62

124 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ Notebook 2 รำยกำร 5,856.00 5,856.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 5,856 บำท บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 5,856 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00211 ลว.21พ.ค. 62
125 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13/3000 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13/3000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00219 ลว 22 พ.ค. 62
126 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวโป๊ะดำ วันเจริญใหม่/6000 นำงสำวโป๊ะดำ วันเจริญใหม่/6000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00221 ลว 22 พ.ค. 62
127 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปอยำ พิมลอำรี/6000 นำยปอยำ พิมลอำรี/6000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00218 ลว 22 พ.ค. 62
128 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 26,300.00 26,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย/26300วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย/26300 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00001 ลว 22 พ.ค. 62

129 จ้ำงท ำโปสเตอร์ ขนำด 1.00*1.30 เมตร จ ำนวน 4 ป้ำย 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส/12,000บำท,ร้ำน วีอำร์ โฆษณำ
14,000 บำท/Good Word Media 12,800 บำท ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส 12,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00260 ลว.27 พ.ค. 62

130 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ขนำด 45*70 ซม. จ ำนวน 70 ป้ำย 5,950.00 5,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส/5,950บำท,ร้ำน วีอำร์ โฆษณำ
6,650บำท/ร้ำนPrint@All 6,300 บำท ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส/5,950บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00258 ลว.27 พ.ค. 62

131 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ขนำด 1.5*2 เมตร จ ำนวน 3 ป้ำย 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส/1,500บำท,ร้ำนพิมพ์สบำย มีเดีย
 1,650 บำท/Good Word Media 1,800 บำท ร้ำนอินดีไซน์ โดย นำงณฐมน ฤทธิกะลัส/1,500บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00259 ลว.27 พ.ค. 62

132 จ้ำงพิมพ์โรลอัพ ขนำด 85*200 ซม. จ ำนวน 3 ป้ำย 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง /บ.เซเว่นกัน โอเอ 12,000 บำท/ร้ำนบีดับเบ้ิลยูมีเดีย 11,400 บำท ร้ำนเจริญปรินท์เอ๊กซ์เพรส 10,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00257 ลว.27 พ.ค. 62
133 จ้ำงปรับปรุงห้องวิเครำะห์สำร ศูนย์ฯ แม่มะลอ 50,000.00 24,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดิพร สุริยะชัยพันธ์ /24,900 บำท นำยดิพร สุริยะชัยพันธ์ /24,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00275 ลว.27 พ.ค.62



134 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 70,007.00 70,007.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 43,007 บ./จ.เจริญกำรเกษตร 60,740 บ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 43,007 บ./จ.เจริญกำรเกษตร 27,000 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00272 ลว.28 พ.ค.62
PO6205-00271 ลว.28 พ.ค.62



135 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 4,850.00 4,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 4,850 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 4,850 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00273 ลว.28 พ.ค.62
136 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 15 รำยกำย 75,965.00 75,965.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จ.เจริญกำรเกษตร 75,965 บำท/หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 10,250 บำท จ.เจริญกำรเกษตร 75,965 บำท/หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 10,250 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00278 ลว.28 พ.ค.62

PO6205-00276 ลว.28 พ.ค.62
137 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1 รำยกำร 36,800.00 36,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 36,800 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 36,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00274 ลว.28 พ.ค.62
138 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำง ทองใบ ตันตำ 43,000 บำท นำง ทองใบ ตันตำ 43,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00262 ลว.28 พ.ค.62
139 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 43,700.00 43,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 4.,700 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 4.,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00264 ลว.28 พ.ค.62
140 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 8,160.00 8,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 8,160 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 8,160 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00266 ลว.28 พ.ค.62
141 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 28,880.00 2,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสำซ่ีแลนด์ จ ำกัด 28,880 บำท บ.แกลสำซ่ีแลนด์ จ ำกัด 28,880 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00269 ลว.28 พ.ค.62

142 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 5,745.00 5,745.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,745 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 3,110 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,745 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 3,110 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6205-00052 ลว 8 พค.62 
PO6205-00053 ลว 8 พค 62

143 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,570.00 4,570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,570 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,570 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00096 ลว 10 พค 62
144 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,950.00 9,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย์ 9,950 บำท ร้ำนธีรพำนิชย์ 9,950 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00141 ลว 15 พค 62
145 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนัง 1 เคร่ือง 25,980.00 25,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท นิยมพำนิช จก. 25,980. บำท บริษัท นิยมพำนิช จก. 25,980. บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00120 ลว.14 พค.62
146 จัดซ้ือถังเก็บน้ ำควำมจุ 2000 ลิตร จ ำนวน 2 ใบ 15,600.00 15,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 15,600 บ/ร้ำนลำนพลำสติก 16,000 บ./ร้ำนแม่แตงพลำสติก 17,000 บ.ร้ำนคลังพลำสติก 15,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00121 ลว.14 พค.62
147 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังพลำสติก 2 เคร่ือง 7,600.00 7,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จก. 7,600 บ/บ.คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป จก.8,360 บ./บ.เฟิร์มเมด จก.8,800 บ.บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 7,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00128 ลว.14 พค.62
148 จัดซ้ืออุปกรณ์ควบคุมควำมดันและสูญญำกำศ 1 เคร่ือง 54,570.00 54,570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.บูชิ (ไทยแลนด์) จก.54,570 บ./หจก.เอสเอสพี พพลำยแอนด์ ไซเอนซ์ 63,130 บ./บ.อินเตอร์ซอร์ซ จก.57,780 บ.บ.บูชิ (ไทยแลนด์) จก.54,570 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00129 ลว.14 พค.62
149 จัดซ้ืออ่ำงสแตนเลส 3 หลุม จ ำนวน 1 ชุด 32,800.00 32,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 32,800 บ./หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 36,500 บ./ร้ำนพัฒนำภัณฑ์ 35,000 บ.หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 32,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00130 ลว.14 พค.62
150 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 5,200.00 5,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 16,900 บำท/หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 5,200 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 16,900 บำท/หจก.ฮกเชียงล้งพำณิชย์ 5,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00308 ลว. 30 พค 62

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00309 ลว. 30 พค 62
151 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 49,910.00 49,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ธ.ปรำณีกำรเกษตร  36,450 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร  30,800 บำท ธ.ปรำณีกำรเกษตร  33,810 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร  16,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00304 ลว. 30 พค 62

PO6205-00305 ลว. 30 พค 62
152 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 3,320.00 3,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3320 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3320 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00311 ลว. 30 พค 62
153 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 2,080.00 2,080.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2080 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2080 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00310 ลว. 30 พค 62
154 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 35,500.00 35,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 35,500 บำท สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 35,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00307 ลว. 30 พค 62
155 ขอซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 2 รำยกำร 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,250 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 2,300 บำท/ บ.เคมีกิจเกษตร 2,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00234 ลว. 23 พค 62

บ.เคมีกิจเกษตร 2,100 บำท
156 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 22,485.00 22,485.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,743 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,950 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,950 บ./จ.เจริญกำรเกษตร 14,535 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00235 ลว. 23 พค 62

จ.เจริญกำรเกษตร 22,785 บ. PO6205-00236 ลว. 23 พค 62
167 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 61,036.50 61,036.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 61,096.50 บ./จ.เจริญกำรเกษตร 61,860.60 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,361.50 บ./จ.เจริญกำรเกษตร 48,675 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00238 ลว. 23 พค 62

PO6205-00239 ลว. 23 พค 62
158 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 20,280.00 20,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,230 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 13,510 บำท/ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,940 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 1,500 บำท/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00240 ลว. 23 พค 62

บ.เคมีกิจเกษตร 19,600 บำท บ.เคมีกิจเกษตร 10,840 บำท PO6205-00241 ลว. 23 พค 62
PO6205-00242 ลว. 23 พค 62

159 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,748.00 1,748.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย /1748.00 บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย /1748.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00228 ลว 22 พ.ค. 62

160 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 29 รำยกำร 14,911.50 14,911.50 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์ 2585.00 /หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,578 /บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 1748หจก.ศิริวงศ์ 2585.00 /หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,578 /บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 1748ไม่เกินวงเงินงบประมำณ P06205-00225 ลว 22 พ.ค. 62
P06205-00228 ลว 22 พ.ค. 62
P06205-00229 ลว 22 พ.ค. 62

161 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 6,450.00 6,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ/6450 บจก.ข่ำนต้ำ/6450 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00223 ลว 22 พ.ค. 62
162 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,220.00 1,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด /3 รำยกำร 1,220 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด /3 รำยกำร 1,220 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00017 ลว 1 พ.ค. 62

บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 3 รำยกำร 1,300
บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด  / 3 รำยกำร 1,240

163 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 14 รำยกำร 39,626.00 39,626.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) / 14 รำยกำร 39,626 บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) / 14 รำยกำร 39,626 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00018 ลว 1 พ.ค. 62
บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป (ส ำนักงำนใหญ่) / 14 รำยกำร 42,620
บริษัท เฟิร์มเมด จ ำกัด / 14 รำยกำร 44,646

164 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 1400 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 1400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00019 ลว 1 พ.ค. 62
165 จัดซ้ืองำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 12,530.00 12,530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 8 รำยกำร 16,994 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 4 รำยกำร 7,340 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00020 ลว 1 พ.ค. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 8 รำยกำร 14,090ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ / 4 รำยกำร 5,190 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00021 ลว 1 พ.ค. 62
166 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 33000 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 33000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00022 ลว 1 พ.ค. 62



167 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 26,600.00 26,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /3 รำยกำร 26600 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /3 รำยกำร 26600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00023 ลว 1 พ.ค. 62
168 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 24,100.00 24,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /5 รำยกำร 24100 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /5 รำยกำร 24100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00024 ลว 1 พ.ค. 62
169 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,700.00 2,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงแสงค ำ  วงศ์ศรีใส / 1 รำยกำร 2700 นำงแสงค ำ  วงศ์ศรีใส / 1 รำยกำร 2700 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00025 ลว 1 พ.ค. 62
170 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 40,204.00 40,204.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 26,604.00 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 26,604.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00042 ลว 3 พ.ค. 62

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เนเจอรอล  อะกรีคัลเจอร์ จ ำกัด / 1 รำยกำร 13,600.00 บริษัท เนเจอรอล  อะกรีคัลเจอร์ จ ำกัด / 1 รำยกำร 13,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00043 ลว 3 พ.ค. 62
171 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 36,350.00 36,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 5 รำยกำร 36,350 บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/ 5 รำยกำร 36,350 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00045 ลว 8 พ.ค. 62

หจก.สมำร์ท มำร์ท/ 5 รำยกำร 41,940
บ.เทพรัตน์ โอเอ จ ำกัด/ 5 รำยกำร 43,430

172 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 5,580.00 5,580.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /4 รำยกำร 5,580.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /4 รำยกำร 5,580.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00046 ลว 8 พ.ค. 62
173 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 60,000.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 60,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00050 ลว 8 พ.ค. 62
174 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 90,850.00 90,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /7 รำยกำร 90,850.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /7 รำยกำร 90,850.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00051 ลว 8 พ.ค. 62
175 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก /1 รำยกำร 10,000 ร้ำนคลังพลำสติก /1 รำยกำร 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00054 ลว 8 พ.ค. 62

ร้ำนลำนพลำสติก / 1 รำยกำร 10,500
ร้ำนแม่แตงพลำสติก / 1 รำยกำร 10,750

176 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 31,900.00 31,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ำกัด /3 รำยกำร 31,900 บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ำกัด /3 รำยกำร 931,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00055 ลว 8 พ.ค. 62
บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จ ำกัด /3 รำยกำร 33,800
บริษัท ไทย เมดิคอล จ ำกัด /3 รำยกำร 34,050

177 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 12 รำยกำร 22,060.00 22,060.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮกเชียงล้งพำณิชย์ / 9 รำยกำร 9,560 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮกเชียงล้งพำณิชย์ / 9 รำยกำร 9,560 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00056 ลว 8 พ.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 11 รำยกำร 22,600 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 3 รำยกำร 12,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00057 ลว 8 พ.ค. 62

178 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 22,200.00 22,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /8 รำยกำร 22200 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /8 รำยกำร 22200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00073 ลว 10 พ.ค. 62
179 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,905.00 20,905.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 20,905 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 20,905 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00074 ลว 10 พ.ค. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด /2 รำยกำร 20,975
180 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 20,905.00 20,905.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 2 รำยกำร 20,605 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 2 รำยกำร 20,605 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00107 ลว 14 พ.ค. 62

บริษัท วิศและบุตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 25,837 บริษัท วิศและบุตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 25,837 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00106 ลว 14 พ.ค. 62
181 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 4,573.00 4,573.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงค์พำนิช / 11 รำยกำร 4,163 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงค์พำนิช / 8 รำยกำร 1,487.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00134 ลว 14 พ.ค. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช / 10 รำยกำร 4,448.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 2 รำยกำร 336.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00135 ลว 14 พ.ค. 62
บริษัท  เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด / 12 รำยกำร 5,358.00 บริษัท  เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด / 1 รำยกำร 2,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00136 ลว 14 พ.ค. 62

182 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 23,100.00 23,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 2 รำยกำร 20,605 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 2 รำยกำร 20,605 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00137 ลว 14 พ.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 3 รำยกำร 23,120 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 1 รำยกำร 2,495 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00138 ลว 14 พ.ค. 62
บริษัท วิสและบุตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 25,837

183 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 28,395.00 28,395.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 3 รำยกำร 28,395.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 3 รำยกำร 28,395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00139 ลว 14 พ.ค. 62
บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 3 รำยกำร 29,331.00
บริษัท วิศและบุตร จ ำกัด / 1 รำยกำร 23,433.00

184 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงกุญช์ชญำ สวัสดี / 4 รำยกำร 3,000.00 นำงกุญช์ชญำ สวัสดี / 4 รำยกำร 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00146 ลว 15 พ.ค. 62
185 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 77,200.00 77,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 77,200.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 77,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00148 ลว 15 พ.ค. 62

บริษัท วิศและบุตร จ ำกัด / 1 รำยกำร 98,440.00
186 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 6,900.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /1 รำยกำร 6,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00149 ลว 15 พ.ค. 62
187 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 22,390.00 22,390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 5 รำยกำร 22,600.00 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 3 รำยกำร 17,050.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00153 ลว 15 พ.ค. 62

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 5,340.00 บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 5,340.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00156 ลว 15 พ.ค. 62
188 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 16,200.00 16,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /4 รำยกำร 16,200.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /4 รำยกำร 16,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00205 ลว 21 พ.ค. 62
189 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 26,550.00 26,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  /13 รำยกำร 26,550.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง  /13 รำยกำร 26,550.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00206 ลว 21 พ.ค. 62
190 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 46,220.00 46,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 34,650.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 34,650 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00300 ลว 30 พ.ค. 62

บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 2 รำยกำร 61,004.00 บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด / 1 รำยกำร 11,570.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00301 ลว 30 พ.ค. 62
บ.วิสและบุตร / 1 รำยกำร 37,695.00
บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด / 1 รำยกำร 11,700.00

191 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช / 1 รำยกำร 5,400.00 ร้ำนกฤษณำพำนิช / 1 รำยกำร 5,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00303 ลว 30 พ.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 1 รำยกำร 6,600.00

192 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,807.00 5,807.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 2 รำยกำร 5,807.00 บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด / 2 รำยกำร 5,807.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6205-00306 ลว 30 พ.ค. 62
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร / 2 รำยกำร 6,225.00
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮกเชียงล้งพำณิชย์ / 1 รำยกำร 5,720.00



193 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,000บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00199 ลว. 10 พ.ค. 62
194 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/5,300บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00332 ลว. 17 พ.ค. 62
195 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 3 คัน 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/10,800บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/10,800บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00333 ลว. 23 พ.ค. 62
196 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00343 ลว.17 พ.ค. 62
197 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์/5,300 บำท นำยสุชำติ  สมบูรณ์/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00344 ลว.17 พ.ค. 62
198 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน/5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00345 ลว.17 พ.ค. 62
199 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมพู/5,300 บำท นำยประพันธ์ ไชยชมพู/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00346 ลว.17 พ.ค. 62
200 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน/5,300 บำท ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00347 ลว.17 พ.ค. 62
201 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00348 ลว.28 พ.ค. 62
202 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/1,800 บำท นำยอุดร มูลมอญ/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00349 ลว.29 พ.ค. 62
203 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/1,800บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/1,800บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00350 ลว.29 พ.ค. 62
204 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมพู/3,600 บำท นำยประพันธ์ ไชยชมพู/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00351 ลว.21 พ.ค. 62
205 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00352 ลว.21 พ.ค. 62
206 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 2 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,200บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/7,200บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00353 ลว.21 พ.ค. 62
207 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00354 ลว.21 พ.ค. 62
208 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/5,300บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/5,300บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00355 ลว.21 พ.ค. 62
209 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/5,300บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/5,300บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00355 ลว.21 พ.ค. 62
210 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/5,300บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/5,300บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00356 ลว.21 พ.ค. 62
211 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/3,600บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00338 ลว.21 พ.ค. 62
212 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ/5,300 บำท นำยอุดร มูลมอญ/5,300บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00357 ลว.21 พ.ค. 62
213 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00358 ลว.21 พ.ค. 62
214 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800บำท หจก.เชียงใหม่จันทรำ/1,800บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00359 ลว.21 พ.ค. 62
215 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/1,800บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงดอมทัวร์/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00360 ลว.21 พ.ค. 62
216 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/1,800 บำท นำยอุดร มูลมอญ/1,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00361 ลว.21 พ.ค. 62
217 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท นำยอุดร มูลมอญ/3,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00362 ลว.21 พ.ค. 62
218 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์  4WD  จ ำนวน 1 คัน 3,500.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์/5,300 บำท นำยสุชำติ  สมบูรณ์/5,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6205-00363 ลว.21 พ.ค. 62
219 รำยงำนขอจ้ำงรถบัส จ ำนวน 1 คัน 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สรำยุทธ์ ทัวร์ / 3,600 สรำยุทธ์ ทัวร์ / 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6571 ลว. 3 พ.ค.62
220 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนหัตถรรม 24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงคอง เหง / 24,000 นำงคอง เหง / 24,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6352 ลว. 1 พ.ค. 62
221 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ไผ่ซำงหม่น 55,000.00 55,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบูรณ์ ตรีกลำง / 55,000 นำยสมบูรณ์ ตรีกลำง / 55,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6348 ลว. 1 พ.ค. 62
222 รำยงำนขอซ่อมแซมบ ำรุงรถจักรยำนยนต์ 9,680.00 9,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมิตร ขุนทอง / 9,680 นำยมิตร ขุนทอง / 9,680 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6308 ลว. 1 พ.ค. 62
223 รำยงำนขอซ้ือสมุดบัญชี 38,490.00 38,490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรเชียงใหม่ จ ำกัด / 38,490 ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรเชียงใหม่ จ ำกัด / 38,490 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6287 ลว. 1 พ.ค. 62

224 รำยงำนขอซ้ือต้นตอกกล้ำอโวคำโด้ 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุพนธ์ ย่ิงรักคีรีรัตน์ / 60,000 นำยอนุพนธ์ ย่ิงรักคีรีรัตน์ / 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6433 ลว. 3 พ.ค. 62

225
รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรม

4,992.00 4,992.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย / 4,992 ร้ำนบุญชัย / 4,992 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6434 ลว. 3 พ.ค. 62

226 รำยงำนขอซ้ือของท่ีระลึก (กระเช้ำ) จ ำนวน 3 ชุด 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง / 3,000 มูลนิธิโครงกำรหลวง / 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6430 ลว. 3 พ.ค. 62
227 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้ 21,600.00 21,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทนงศักด์ิ อุประ / 21,600 นำยทนงศักด์ิ อุประ / 21,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6429 ลว. 3 พ.ค. 62
228 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมนตรี กลำงหมู่/นำยธนศักด์ิ เมืองมูล 21,600 นำยมนตรี กลำงหมู่/นำยธนศักด์ิ เมืองมูล 21,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6431 ลว. 3 พ.ค. 62

229 รำยงำนขอซ้ือก้อนเช้ือเห็ด 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศรัญ สีเขียว / 10,000 นำยศรัญ สีเขียว / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6345 ลว. 1 พ.ค. 62
230 รำยงำนขอซ้ือวัสดุประปำ 99,960.00 99,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. พงษ์ศรำพำณิชย์ / 99,960 หจก. พงษ์ศรำพำณิชย์ / 99,960 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6343 ลว. 1 พ.ค. 62
231 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำอโวกำโด้ 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ แก้วน้อย / 90,000 นำยสมบัติ แก้วน้อย / 90,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6311 ลว. 1 พ.ค. 62
232 รำยงำนขอซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน / 5,000 บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6309 ลว. 1 พ.ค. 62
233 ขอซ้ือวัสดุลอุปกรณ์ส ำหรับระบบน้ ำฯ 25,560.00 25,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสอยดำวกำรค้ำ / 25,560 ร้ำนสอยดำวกำรค้ำ / 25,560 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6432 ลว. 3 พ.ค. 62
234 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปรำกำร แปงศรี / 7,200 นำยปรำกำร แปงศรี / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6570 ลว. 3 พ.ค. 62
235 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเล้ียงผ้ึง 10,520.00 10,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดักส์ / 10,520 บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดักส์ / 10,520 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2312 ลว. 8 พ.ค. 62



236 รำยงำนจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ. แฝดสำม ศรีจอมทอง / 10,000 บจ. แฝดสำม ศรีจอมทอง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สวพ. 6310 ลว. 1 พ.ค. 62
237 รำยงำนจัดซ้ือข้ีวัว 56,000.00 56,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิไลวรรณ ปำลี / 56,000 นำงวิไลวรรณ ปำลี / 56,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6574 ลว. 3 พ.ค. 62
238 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโปรด หลำกจิตร / 21,000 นำยโปรด หลำกจิตร / 21,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6565 ลว. 3 พ.ค.62
239 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำบริกำร ( กรอกดินใส่ถุง ) 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเจะชอ เกสเฉิดฉำย / 20,000 นำงเจะชอ เกสเฉิดฉำย / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6567 ลว. 3 พ.ค. 62
240 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้ำว 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ มหิงษำ / 20,000 นำยวิทยำ มหิงษำ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6564 ลว. 3 พ.ค. 62
241 รำยงำนจัดซ้ือกล้ำไม้ 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูวดล จองตำล / 50,000 นำยภูวดล จองตำล / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6572 ลว. 3 พ.ค. 62
242 รำยงำนซ้ือจัดกล้ำไม้ผล 70,500.00 70,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 70,500 น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 70,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2354 ลว. 8 พ.ค. 62
243 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำไม้ผล 43,250.00 43,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สุดใจ อ่อนอุทัย / 43,250 น.ส. สุดใจ อ่อนอุทัย / 43,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2355 ลว. 8 พ.ค. 62
244 รำยงำนขอซ้ือ 23,400.00 23,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ส.สำยปำยค้ำวัสดุและปิโตรเลียม / 23,400 หจก. ส.สำยปำยค้ำวัสดุและปิโตรเลียม / 23,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6739 ลว. 13 พ.ค. 62

245 รำยงำนจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกรเมศวร์ จันธนโรจน์ / 10,500 นำยกรเมศวร์ จันธนโรจน์ / 10,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6848 ลว. 13 พ.ค. 62
246 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำมะขม 1,530.00 1,530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอม พรมโกน / 1,530 นำยถนอม พรมโกน / 1,530 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6850 ลว. 13 พ.ค. 62
247 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำมะขม 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอม พรมโกน / 4,500 นำยถนอม พรมโกน / 4,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6852 ลว. 13 พ.ค. 62
248 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำอะโวคำโด ต้นตอ 27,000.00 27,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดุสิต จิโน / 27,000 นำยดุสิต จิโน / 27,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6851 ลว. 13 พ.ค. 62
249 รำยงำนขอซ้ือกล้ำมะละกอ พันธ์ุฮอลแลนด์ 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์ เลิศล้ ำอุดม / 45,000 นำยวิรัตน์ เลิศล้ ำอุดม / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6856 ลว. 13 พ.ค. 62
250 รำยงำนขอซ้ือหน่อกล้วยหอมทอง 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเบอะเก พำวี / 35,000 นำงเบอะเก พำวี / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6857 ลว. 13 พ.ค. 62
251 รำยงำนขอซ้ือไม้หลักปักหมำยแนว 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร.ต. ชนุตร์ หวังวนวัฒน์ / 1,500 ร.ต. ชนุตร์ หวังวนวัฒน์ / 1,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2356 ลว. 8 พ.ค. 62
252 รำยงำนจ้ำงเหมำเปล่ียนพลำสติกโรงเรือน 72,700.00 72,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค์ สำคะรินทร์ / 72,700 นำยด ำรงค์ สำคะรินทร์ / 72,700 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2359 ลว. 8 พ.ค. 62
253 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตอินทรีย์ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. พนมวัลย์ เผ่ำพรรณพงษ์นที / 3,000 น.ส. พนมวัลย์ เผ่ำพรรณพงษ์นที / 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2379 ลว. 8 พ.ค 62
254 รำยงำนวัสดุและอุปกรณ์ 11,100.00 11,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ศิวดลเชียงใหม่และนำงบำง อุ่นถ่ิน / 11,100 หจก. ศิวดลเชียงใหม่และนำงบำง อุ่นถ่ิน / 11,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6911 ลว. 14 พ.ค. 62

255 รำยงำนขอจัดซ้ือกล้ำไม้ 66,000.00 66,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญยำรัตน์ วงศืเมืองแล / 66,000 นำงสำวธัญยำรัตน์ วงศืเมืองแล / 66,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7460 ลว. 28 พ.ค. 62



1 ซ้ือครุภัณฑ์ (แป้นบาสเกตบอล) 29,700.00       29,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ดรีมสปอร์ต จ ากัด 29,700.00       บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ดรีมสปอร์ต จ ากัด 29,700.00        เสนอราคาต่ าสุด PO6205-00035

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สไปน์ฟิตเนสแบค ฮีลล่ิง 36,380.00       ลว. 31 พ.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี-เฟอ คอมเมอร์เชียล 63,665.00       

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 3,910.00         3,910.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,910.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,910.00          เสนอราคาต่ าสุด PO6205-00036

บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 4,250.00         ลว. 31 พ.ค. 62

ร้านตนานุวัฒน์ 4,420.00         

3 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดนอกเวลาท าการ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 1,500.00         บริษัท ราชาโยค จ ากัด 1,500.00          เสนอราคารายเดียว PO6205-00001

ลว. 7 พ.ค. 62

4 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 2,825.40         2,825.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 2,825.40         บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) 2,825.40          เสนอราคารายเดียว PO6205-00002

จ านวน 25 รายการ ลว. 16 พ.ค. 62

5 ซ้ือเส้ือกันฝน จ านวน 2 รายการ 2,455.00         2,455.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 2,455.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 2,455.00          เสนอราคารายเดียว PO6205-00003

ลว. 17 พ.ค. 62

6 จ้างท าป้ายช่ือห้องประชุมทองเหลือง 6,920.00         6,920.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 6,920.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 6,920.00          เสนอราคารายเดียว PO6205-00004

ลว. 30 พ.ค. 62

7 ซ้ือสินค้าประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 4,375.00         4,375.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 4,375.00         นายบุญธรรม จันทร์สาม 4,375.00          เสนอราคารายเดียว PO6205-00005

ลว. 30 พ.ค. 62

8 จ้างผลิตพวงกุญแจท่ีเปิดขวด 128,400.00     128,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพี เวิลด์ โปรดักท์ จ ากัด 128,400.00     บริษัท ทีพี เวิลด์ โปรดักท์ จ ากัด 128,400.00      เสนอราคารายเดียว PO6205-00006

ลว. 30 พ.ค. 62

9 จ้างผลิตสมุดฉีก 28,890.00       28,890.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 28,890.00       บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 28,890.00        เสนอราคารายเดียว PO6205-00007

ลว. 30 พ.ค. 62

10 จ้างผลิตม่านบังแดดรถยนต์ 97,905.00       97,905.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพี เวิลด์ โปรดักท์ จ ากัด 97,905.00       บริษัท ทีพี เวิลด์ โปรดักท์ จ ากัด 97,905.00        เสนอราคารายเดียว PO6205-00008

ลว. 31 พ.ค. 62

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี    7      เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี    7      เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

11 เช่าเล่ือยยนต์ 800.00            800.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็ม ทูลส์ เร็นเทล 800.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็ม ทูลส์ เร็นเทล 800.00             เสนอราคารายเดียว -

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมและตกแต่ง 2,510.00         2,510.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 2,510.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สมุดลานนา 2,510.00          เสนอราคารายเดียว -

สถานท่ีจัดกิจกรรม จ านวน 2 รายการ

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับให้บริการงานเช่าสถานท่ี 15,880.00       15,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 15,880.00       บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 15,880.00        เสนอราคารายเดียว บย.30

จ านวน 3 รายการ

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (ท่อน้ าท้ิง) 8,143.00         8,143.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 8,143.00         บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 8,143.00          เสนอราคารายเดียว บย.31

15 ซ้ือสินค้าเพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายสินค้า 44,146.00       44,146.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 44,146.00       บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 44,146.00        เสนอราคารายเดียว บย.33

จ านวน 34 รายการ สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

16 จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน (เส้ือพ้ืนเมือง) 60,000.00       60,000.00       เฉพาะเจาะจง นางพัชรี เล็นป่าน 70,000.00       นางธิดา ช านาญ 60,000.00        เสนอราคาต่ าสุด บย.145

จ านวน 100 ตัว นางสาวสิริวิมล จิตนาน 65,000.00       

นางธิดา ช านาญ 60,000.00       

17 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ 30,000.00       30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางมัลลิกา จองใจ 30,000.00       นางมัลลิกา จองใจ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว บย.154

จากพืชสมุนไพร

18 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม และตกแต่ง 7,940.00         7,340.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลย์ ดอกไม้ผ้า โดยนายไพบูลย์ วงศ์ธิดา 7,340.00         ร้านไพบูลย์ ดอกไม้ผ้า โดยนายไพบูลย์ วงศ์ธิดา 7,340.00          เสนอราคาต่ าสุด บย.155

สถานท่ีจัดกิจกรรม จ านวน 9 รายการ นายณฐโชค ค าพยอม 8,130.00         

นางสาวนริศรา ประดาอินทร์ 8,210.00         
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