
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ขำวด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,050.00              3,050.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส ซัพพลำย 3,050 บำท ร้ำนพีเอส ซัพพลำย 3,050 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00001 ลว. 1 ก.ค.63
2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บำร์โค้ด จ ำนวน 1 รำยกำร 147,500.00         147,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด 147,500 บำท บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด 147,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00003 ลว. 1 ก.ค.63
3 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 33 รำยกำร 58,558.00           58,558.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่สินเสรี 58,558 บำท หจก.เชียงใหม่สินเสรี 58,558 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00008 ลว. 1 ก.ค.63
4 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 11,711.00           11,711.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,350 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,596 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,596 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 640 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00013 ลว. 2 กค.63

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 640 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 2,585 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 6,275 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,200 บ. PO6307-00014 ลว. 2 กค.63
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 6,275 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,200 บ. PO6307-00017 ลว. 2 กค.63

PO6307-00018 ลว. 2 กค.63
5 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 12,980.00           12,980.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 6,830 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 13,050 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,930 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 10,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00019 ลว. 2 กค.63

PO6307-00023 ลว. 2 กค.63
6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 14 รำยกำร 3,655.00              3,655.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 4,450 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,864 บ./ บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,158 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,042 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00026 ลว. 2 กค.63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,000 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,455 บ. PO6307-00027 ลว. 2 กค.63
PO6307-00028 ลว. 2 กค.63

7 จัดซ้ือวัสดุเพำะกล้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,105.00              3,105.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,105 บ./บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 3,600 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,105 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00002 ลว. 1 ก.ค.63
8 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก จ ำนวน 4 รำยกำร 2,660.00              2,660.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 750 บ./บ.ข่ำนต้ำ 2,660 บ. บ.ข่ำนต้ำ 2,660 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00005 ลว. 1 ก.ค.63
9 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 138,435.00         138,435.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 134,791 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 5,906 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 131,029 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00006 ลว. 1 ก.ค.63

137,733 บ./บ.เคซีซี 2011 กรุ๊ป 23,850 บ. PO6307-00007 ลว. 1 ก.ค.63
10 จัดซ้ือถุงขยะด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00           15,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 15,000 บ./บ.พีเอพี เพำเวอร์ 18,000 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00004 ลว. 1 ก.ค.63

บ.พรอทท์ เอ็นจีเนียร่ิง 19,500 บ.
11 จ้ำงเหมำบริกำรและท ำลำยภำชนะบรรจุสำรเคมีท่ีใช้แล้ว จ ำนวน 1 งำน 130,540.00         130,540.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.บริหำรและพัฒน่ิงแวดล้อม จ ำกัด 130,540 บำท บ.บริหำรและพัฒน่ิงแวดล้อม จ ำกัด 130,540 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00055 ลว. 10 ก.ค.63
12 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษจำ จ ำนวน 2 รำยกำร 93,400.00           93,400.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 93,400 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 93,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00044 ลว. 10 ก.ค.63
13 จ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 6 รำยกำร 19,998.30           19,998.30         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 19,998.30 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 19,998.30 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00053 ลว. 10 ก.ค.63
14 จัดซ้ือัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 23,832.00           23,832.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 20,040 บ, หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,792 บ.บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 20,040 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00029 ลว. 3 กค.63

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,792 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00030 ลว. 3 กค.63
15 จัดซ้ือัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,424.00              1,424.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 820 บ, หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ.บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 820 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00031 ลว. 3 กค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00032 ลว. 3 กค.63
16 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 10,615.00           10,615.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 10,615 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 10,615 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00033 ลว. 3 กค.63
17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 22,150.00           22,150.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร จก. 8,250 บ., หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,200 บ., บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 6,700 บ.บ.เคมีกิจเกษตร จก. 8,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00034 ลว. 3 กค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00035 ลว. 3 กค.63
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 6,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00036 ลว. 3 กค.63

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 15 รำยกำร 19,458.00           19,458.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 19,458 บ. บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 19,458 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00037 ลว. 3 กค.63
19 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 24 ตัวอย่ำง 32,400.00           32,400.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 32,400 บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 32,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00038 ลว. 3 กค.63
20 จ้ำงท ำคู่มือผ้ึง จ ำนวน 3,300 เล่ม 70,950.00           70,950.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 70,950 บ. หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 70,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00039 ลว. 3 กค.63
21 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม จ ำนวน 100 เล่ม 8,875.00              8,875.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 8,875 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 8,875 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00041 ลว. 3 กค.63
22 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00           15,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0003 ลว. 3 กค.63
23 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำตร์กำรแพทย์ จ ำนวน 3 รำยกำร 109,615.00         109,615.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 109,615.00 ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 109,615.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00079 ลว 14 ก.ค. 63
24 จ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 3 รำยกำร 34,026.00           34,026.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 34,026.00 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 34,026.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0008 ลว 14 ก.ค. 63
25 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 4,180.00              4,180.00           วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,180 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,180 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00073 ลว.14 กค.63
26 จัดซ้ือแบตเตอร่ีกล้องถ่ำยรูป จ ำนวน 1 รำยกำร 2,000.00              2,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 2,000 บำท บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 2,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00074 ลว.14 กค.63
27 ขอซ้ือวัสดุส ำนักงำนและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 21,460.00           21,460.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 20,610 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 20,610 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0006 ลว 14 ก.ค. 63

865 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 850 บ. APO6307-0007 ลว 14 ก.ค. 63
28 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 23 รำยกำร 205,815.00         205,815.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุวรรณวัสดุระมำด 205,815.00 หจก.สุวรรณวัสดุระมำด 205,815.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00070 ลว 14 ก.ค. 63
29 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 4,500.00              4,500.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 4,500.00 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 4,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00077 ลว 14 ก.ค. 63
30 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 58,650.00           58,650.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 58,650.00 บำท บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 58,650.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00078 ลว 14 ก.ค. 63
31 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00           30,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 30,000.00 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 30,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00075 ลว 14 ก.ค. 63
32 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,644.00              9,644.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 9,644 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 9,644 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00045 ลว 10 ก.ค. 63
33 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  1 รำยกำร 44,400.00           44,400.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 44,400 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 44,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00049 ลว 10 ก.ค. 63
34 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก จ ำนวน 20 รำยกำร 97,480.00           97,480.00         วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 97,480 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 97,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00064 ลว 13 ก.ค. 63
35 จัดจ้ำงเตรียมเส้นใยเฮมพ์ จ ำนวน 250 กก. 66,875.00           66,875.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์ 66,875 บ. บจก.ก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์ 66,875 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00015 ลว. 2 ก.ค.63

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี ...กรกฎำคม 2563



36 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 21 รำยกำร 21,040.00           21,040.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,060 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,790 บ./บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,060 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,790 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00020 ลว.2 ก.ค.63
บจก.ยูเน่ียน ซำยน์ 1,160 บ./บจก.เคมีกิจเกษตร 6,190 บ./ บจก.ยูเน่ียน ซำยน์ 1,160 บ./บจก.เคมีกิจเกษตร 6,190 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00021 ลว.2 ก.ค.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 840 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00022 ลว.2 ก.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00024 ลว.2 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00025 ลว.2 ก.ค.63

37 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 18 รำยกำร ส ำหรับ 3 ศูนย์ 121,522.50         121,522.50       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 90,770 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,867.50 บ./ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 90,770 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,867.50 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00046 ลว. 10 ก.ค.63
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 9,885 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 9,885 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00043  ลว. 10 ก.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00048  ลว. 10 ก.ค.63
38 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 771.00                771.00              วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 771 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 771 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00059 ลว. 10 ก.ค.63

1,001 บ.
39 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,150.00              3,150.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,150 บ. / บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00060 ลว. 10 ก.ค.63
40 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 4,410.00              4,410.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เคมีกิจกษตร 4,410 บ. บจก.เคมีกิจกษตร 4,410 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00097 ลว.16 ก.ค.63
41 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 6 รำยกำร 20,500.00           20,500.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 20,500 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 20,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0009 ลว. 16 ก.ค.63

42
จ้ำงเหมำบริกำรสืบค้นและจัดท ำข้อมูลคุณค่ำทำงโภชนำกำรสำระส ำคัญ 
และสรรพคุณของพืชท้องถ่ินท่ีเป็นองค์ประกอบของต ำรับอำหำรพ้ืนบ้ำนบน
พ้ืนท่ีสูง

10,000.00           10,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริประภำ จันทะบุญ 10,000 บ. น.ส.ศิริประภำ จันทะบุญ 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00096 ลว. 16 ก.ค.63

43 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ LDPE0.3 mm. ขนำด 20*10*3 ม. 22,950.00           22,950.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ไทยเคเอ็น คอร์ปอเรช่ัน 22,950 บ. บจก. ไทยเคเอ็น คอร์ปอเรช่ัน 22,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00098 ลว. 16 ก.ค.63
44 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 642.00                642.00              วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  / 642 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  / 642 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00116 ลว. 20 ก.ค. 63
45 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน คคย 58 ชม. 3,560.00              3,560.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นพยอม ออโต้ไบค์ / 3,560 บ. ร้ำนต้นพยอม ออโต้ไบค์ / 3,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00117 ลว. 20 ก.ค. 63
46 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7132 ชม. 2,105.35              2,105.35           วิธีเฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด / 2,105.35 บ. บ. โตดยตำ เชียงใหม่ จ ำกัด / 2,105.35 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00118 ลว. 20 ก.ค. 63
47 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7130 ชม. 1,851.85              1,851.85           วิธีเฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด / 1,851.85 บ. บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด / 1,851.85 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00119 ลว. 20 ก.ค. 63
48 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7132 ชม. 17,179.92           17,179.92         วิธีเฉพำะเจำะจง บ. 88 ดำวรุ่ง จ ำกัด 17,179.92 บ. บ. 88 ดำวรุ่ง จ ำกัด 17,179.92 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0010 ลว. 20 ก.ค. 63
49 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 24 รำยกำร 266,480.00         266,480.00       วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ชไมพร  แซ่ม้ำ 49,110 บ. / น.ส.สมคิด บัวผัด 15,100 บ./ น.ส.ชไมพร  แซ่ม้ำ 49,110 บ. / น.ส.สมคิด บัวผัด 15,100 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00120 ลว.20 ก.ค.63

นำยชำญเช่ียว ตระกูลพิทักษ์กิจ 16,000 บ./ นำยชำญเช่ียว ตระกูลพิทักษ์กิจ 16,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00121 ลว.20 ก.ค.63
นำยชุมพล ใจปิง 55,500 บ. / นำงไพวัล หำญกันฑ์ 13,500/ นำยชุมพล ใจปิง 55,500 บ. / นำงไพวัล หำญกันฑ์ 13,500/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00122 ลว.20 ก.ค.63
นำยวัฒชัย ค ำแก้ว 85,000 บ. / นำยรักชำติ แช๋เต๋ิน 12,270/ นำยวัฒชัย ค ำแก้ว 85,000 บ. / นำยรักชำติ แช๋เต๋ิน 12,270/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00123 ลว.20 ก.ค.63
นำยเพลิน ขันเนตร 20,000 บ. นำยเพลิน ขันเนตร 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00124 ลว.20 ก.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00125 ลว.20 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00126 ลว.20 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00127 ลว.20 ก.ค.63

50 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 29,620.00           29,620.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 34,420.00 (8 รำยกำร)/บ.ข่ำนต้ำ 26,970 บำท (7 รำยกำร)บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,070.00 (4 รำยกำร)/บ.ข่ำนต้ำ 18,550 บำท (4 รำยกำร)ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00112 ลว.20 ก.ค.63
PO6307-00113 ลว.20 ก.ค.63

51 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 ชุด 69,850.00           69,850.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 69,850 บ/บ.ไอแซน โซลูช่ัน 74,560 บ/หจก.เมที คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 73,200 บหจก.พอช.คอม 69,850 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00111 ลว.20 ก.ค.63
52 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,900.00              3,900.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 4,200 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,900 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00061 ลว.13 ก.ค.63
53 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก จ ำนวน 1 รำยกำร 9,990.00              9,990.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 9,990 บ. บ.ฮอทิโกร 9,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00062 ลว.13 ก.ค.63
54 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,590.00              9,590.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,590 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,461 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,590 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00063 ลว.13 ก.ค.63
55 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 56,635.00           56,635.00         วิธีเฉพำะเจำะจง Natural Agriculture Co.,LTD 18,000 บ./หจก.จ.เจริญกำร Natural Agriculture Co.,LTD 18,000 บ./หจก.จ.เจริญกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00065 ลว.13 ก.ค.63

เกษตร 35,300 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 1,005 บ./ เกษตร 31,175 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 1,005 บ./ PO6307-00066 ลว.13 ก.ค.63
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,480 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,480 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร PO6307-00067 ลว.13 ก.ค.63
3,975 บ. 3,975 บ. PO6307-00068 ลว.13 ก.ค.63

PO6307-00092 ลว.13 ก.ค.63
56 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม จ ำนวน 1 รำยกำร 2,424.09              2,424.09           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 2,424.09 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 2,424.09 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00110 ลว.17 ก.ค.63
57 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 8,700 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0011 ลว. 13 ก.ค. 63
58 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0012 ลว. 8 ก.ค. 63
59 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ /3,600 บ. นำยอุดร มูลมอญ /3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0013 ลว. 10 ก.ค. 63
60 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 8,700 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0014 ลว. 13 ก.ค. 63
61 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 8,700 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0015 ลว. 13 ก.ค. 63
62 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0016 ลว. 15 ก.ค. 63
63 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0017 ลว. 14 ก.ค. 63
64 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0018 ลว. 13 ก.ค. 63
65 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0019 ลว. 15 ก.ค. 63
66 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0020 ลว. 13 ก.ค. 63
67 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0023 ลว. 16 ก.ค. 63
68 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0024 ลว. 13 ก.ค. 63
69 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0025 ลว. 10 ก.ค. 63



70 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0026 ลว. 15 ก.ค. 63
71 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0027 ลว. 16 ก.ค. 63
72 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 58,004.00           58,004.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,380 บ/ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก .44,624 บ.หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00084 ลว. 16 กค.63

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก .44,624 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00085 ลว. 16 กค.63
73 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 30 รำยกำร 56,795.50           56,795.50         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,844.50 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 42951 บ.หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,844.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00086 ลว.16 กค.63

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 42,951 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00087 ลว. 16 กค.63
74 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 9,564.00              9,564.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,800 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,764 บ.บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00088 ลว. 16 กค.63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,764 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00089 ลว. 16 กค.63
75 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 24,025.00           24,025.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,025 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,025 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00090 ลว. 16 กค.63
76 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 14,793.00           14,793.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช โดย นำงอัญชลี  ลงกำนี 14,793 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช โดย นำงอัญชลี  ลงกำนี 14,793 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00091 ลว. 16 กค.63
77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 2,365.00              2,365.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 2,365 บ. บ.ข่ำนต้ำ จก. 2,365 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00092 ลว. 16 กค.63
78 จัดว้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,800.00              3,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 3,800 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 3,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00093 ลว. 16 กค.63
79 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 8,960.00              8,960.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จก. 8,960 บ. บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จก. 8,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00094 ลว. 16 กค.63
80 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 4,310.00              4,310.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 4,310 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 4,310 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00095 ลว. 16 กค.63
81 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00           15,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวิชำญกำรเกษตร โดยนำยวิชำญ ศิริมำตร 15,000 บ. ร้ำนวิชำญกำรเกษตร โดยนำยวิชำญ ศิริมำตร 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00188 ลว. 23 ก.ค.63
82 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 32,035.00           32,035.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,125 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,125 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0032 ลว. 23 ก.ค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,910 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,910 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0033 ลว. 23 ก.ค.63
83 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 31,754.00           31,754.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 24,934 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 24,934 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00191 ลว. 23 ก.ค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,820 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00192 ลว. 23 ก.ค.63
84 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,650.00           15,650.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 12,300 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,350 บ. บ.ฮอทิโกร 12,300 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00193 ลว. 23 ก.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00194 ลว. 23 ก.ค.63
85 จัดจ้ำงท ำป้ำยองค์ควำมรู้ของศูนย์ฯ ทุ่งเริง 33,999.25           33,999.25         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 33,999.25 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 33,999.25 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0034 ลว. 23 ก.ค.63
86 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ รถโฟล์ทลิฟท์ จ ำนวน 1 คัน 749.00                749.00              วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์  749 บ. หจก. เชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์  749 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0030 ลว. 23 ก.ค. 63
87 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ค.พัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯ ขุนสถำน 80,000.00           80,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจีระวัฒน์  อินปัญญำ  80,000 บ. นำยจีระวัฒน์  อินปัญญำ  80,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00183 ลว. 23 ก.ค. 63
88 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 13,054.00           13,054.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  / 13,054 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  / 13,054 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00186 ลว. 23 ก.ค. 63
89 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์กระดำษส ำหรับติดบรรจุภัณฑ์กำแฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,100.00              5,100.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ 5,100 บ./Earth Excellent Design 6,120 บ./ ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ 5,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00198 ลว. 23 ก.ค. 63

ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง 6,630 บ.
90 จ้ำงท ำป้ำยแปลงเรียนรู้ของศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงแม่โถ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,556.00           11,556.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 11,556 บ./บ.สิบส่ี โฆษณำ 13,680 บ./ ร้ำนอินดีไซน์ 11,556 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0031 ลว. 23 ก.ค. 63

ร้ำนเอ็น บี ไอเดีย 13,800 บ.
91 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 26,800.00           26,800.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,900 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 15,900 บ.หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,900 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 15,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00104 ลว. 16 ก.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00105 ลว. 16 ก.ค.63
92 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 21,585.00           21,585.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 12,205 บ./บจก.เคมีกิจเกษตร 3,980 บ.บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 12,205 บ./บจก.เคมีกิจเกษตร 3,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00106 ลว. 17 ก.ค.63

บจก. แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 5,400 บ. บจก. แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00108 ลว. 17 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00109 ลว. 17 ก.ค.63

93 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 20,615.00           20,615.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 13,830 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 6,785 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 13,830 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 6,785 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00100 ลว. 16 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00101 ลว. 16 ก.ค.63

94 จัดซ้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 17,745.00           17,745.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,645 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 11,100 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,645 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 11,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00102 ลว. 16 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00103 ลว. 16 ก.ค.63

95 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 780.00                780.00              วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 780 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00099 ลว. 16 ก.ค.63
96 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์บริเวณห้องปฏิบัติกำรฯ สวพส. 520,000.00         454,000.00       e-bidding หจก.กำยเกษมกิจ 370,000 บ. หจก.กำยเกษมกิจ 370,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงเลขท่ี 16/2563 ลว. 3 ก.ค.63
97 จ้ำงปรับปรุงระบบประปำสุขำภิบำลภำยในอ.2,3,4 สวพส. 900,000.00         730,100.00       e-bidding หจก.น้ ำอิง 620,000 บ. หจก.น้ ำอิง 620,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงเลขท่ี 17/2563 ลว. 13 ก.ค.63
98 โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (HRDI e - Document) 330,000.00         330,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วิสดอม อินฟอร์เมช่ัน 330,000 บ. หจก.วิสดอม อินฟอร์เมช่ัน 330,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 25/2563 ลว. 16 ก.ค.63
99 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00133 ลว. 14 ก.ค. 63

100 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  7,000 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00134 ลว. 14 ก.ค. 63
101 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  1,800 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00135 ลว. 15 ก.ค. 63
102 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมูรณ์  8,700 บ. นำยสุชำติ  สมูรณ์  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00136 ลว. 13 ก.ค. 63
103 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมูรณ์  5,300 บ. นำยสุชำติ  สมูรณ์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00137 ลว. 7 ก.ค. 63
104 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมูรณ์  1,800 บ. นำยสุชำติ  สมูรณ์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00138 ลว. 10 ก.ค. 63
105 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00169 ลว. 14 ก.ค. 63
106 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00140 ลว. 8 ก.ค. 63
107 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  8,700 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00141 ลว. 13 ก.ค. 63
108 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00142 ลว. 15 ก.ค. 63
109 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00143 ลว. 8 ก.ค. 63
110 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00144 ลว. 14 ก.ค. 63
111 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00145 ลว. 8 ก.ค. 63



112 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 1,800 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00146 ลว. 9 ก.ค. 63
113 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00147 ลว. 8 ก.ค. 63
114 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00148 ลว. 8 ก.ค. 63
115 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00149 ลว. 13 ก.ค. 63
116 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00150 ลว. 14 ก.ค. 63
117 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00151 ลว. 13 ก.ค. 63
118 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00152 ลว. 9 ก.ค. 63
119 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00153 ลว. 16 ก.ค. 63
120 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00154 ลว. 10 ก.ค. 63
121 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00155 ลว. 14 ก.ค. 63
122 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 10,800.00           10,800.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 10,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00157 ลว. 17 ก.ค. 63
123 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00158 ลว. 10 ก.ค. 63
124 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00159 ลว. 8 ก.ค. 63
125 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00160 ลว. 8 ก.ค. 63
126 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00161 ลว. 8 ก.ค. 63
127 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00162 ลว. 8 ก.ค. 63
128 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00163 ลว. 13 ก.ค. 63
129 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00164 ลว. 13 ก.ค. 63
130 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00165 ลว. 13 ก.ค. 63
131 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00166 ลว. 13 ก.ค. 63
132 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00167 ลว. 14 ก.ค. 63
133 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00168 ลว. 16 ก.ค. 63
134 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00169 ลว. 16 ก.ค. 63
135 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00170 ลว. 16 ก.ค. 63
136 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00171 ลว. 15 ก.ค. 63
137 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00172 ลว. 14 ก.ค. 63
138 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00173 ลว. 14 ก.ค. 63
139 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00174 ลว. 14 ก.ค. 63
140 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  8,700 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00175 ลว. 13 ก.ค. 63
141 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00176 ลว. 14 ก.ค. 63
142 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00177 ลว. 15 ก.ค. 63
143 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00178 ลว. 9 ก.ค. 63
144 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00179 ลว. 15 ก.ค. 63
145 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00181 ลว. 14 ก.ค. 63
146 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00182 ลว. 14 ก.ค. 63
147 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0041 ลว. 20 ก.ค. 63
148 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0042 ลว. 20 ก.ค. 63
149 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 17,400.00           17,400.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  17,400 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  17,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0043 ลว. 20 ก.ค. 63
150 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0044 ลว. 20 ก.ค. 63
151 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  8,700 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0045 ลว. 20 ก.ค. 63
152 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  8,700 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0046 ลว. 20 ก.ค. 63
153 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00189 ลว. 20 ก.ค. 63
154 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00190 ลว. 21 ก.ค. 63
155 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00195 ลว. 21 ก.ค. 63
156 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  7,000 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00221 ลว. 20 ก.ค. 63
157 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  8,700 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00222 ลว. 20 ก.ค. 63
158 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00223 ลว. 23 ก.ค. 63
159 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00224 ลว. 20 ก.ค. 63
160 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00225 ลว. 20 ก.ค. 63
161 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 7,000 บ. นำยอุดร  มูลมอญ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00226 ลว. 20 ก.ค. 63
162 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  8,700 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00227 ลว. 20 ก.ค. 63
163 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย ยนำยทรงพล  ชมภูพำน  8,700 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย ยนำยทรงพล  ชมภูพำน  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00228 ลว. 20 ก.ค. 63
164 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย ยนำยทรงพล  ชมภูพำน  7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย ยนำยทรงพล  ชมภูพำน  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00229 ลว. 21 ก.ค. 63
165 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00230 ลว. 24 ก.ค. 63
166 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00231 ลว. 21 ก.ค. 63



167 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00232 ลว. 21 ก.ค. 63
168 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00233 ลว. 21 ก.ค. 63
169 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00234 ลว. 21 ก.ค. 63
170 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00235 ลว. 21 ก.ค. 63
171 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00236 ลว. 21 ก.ค. 63
172 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00237 ลว. 21 ก.ค. 63
173 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00239 ลว. 21 ก.ค. 63
174 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00241 ลว. 23 ก.ค. 63
175 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00              8,700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  8,700 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00242 ลว. 20 ก.ค. 63
176 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00244 ลว. 21 ก.ค. 63
177 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00              7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00245 ลว. 20 ก.ค. 63
178 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 1 คัน 32,400.00           32,400.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  32,400 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  32,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00246 ลว. 20 ก.ค. 63
179 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 1 คัน 28,800.00           28,800.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสว่ำง  พันธุสำท  28,800 บ. นำยสว่ำง  พันธุสำท  28,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00247 ลว. 29 ก.ค. 63
180 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00              1,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00248 ลว. 22 ก.ค. 63
181 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 3,600.00              3,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 3,600 บ. บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00211 ลว. 24 ก.ค.63
182 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 57,980.00           57,980.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำณิชย์ โดยนำยธีระพันธ์ จะแวง 57,980 บ. ร้ำนธีรพำณิชย์ โดยนำยธีระพันธ์ จะแวง 57,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00250 ลว. 29 ก.ค.63
183 จัดจ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์ 5,478.40              5,748.40           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,478.40 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,478.40 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00251 ลว. 29 ก.ค.63
184 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 72,824.00           72,824.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.37,364 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.37,364 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0050 ลว. 29 ก.ค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 35,460 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 35,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0051 ลว. 29 ก.ค.63
185 จัดจ้ำงท ำป้ำยแปลงเรียนรู้ของสถำนีเกษตรหลวงอินทนนท์ 12,454.80           12,454.80         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 12,454.80 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 12,454.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0052 ลว. 29 ก.ค.63
186 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 87,102.00           87,102.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 87,102 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 87,102 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po6307-00215 ลว.24 กค 63
187 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 47,590.00           47,590.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 47,590 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 47,590 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po6307-00217 ลว.24 กค 63
188 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00180 ลว. 8 ก.ค. 63
189 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 14,400.00           14,400.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  14,400 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  14,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0055 ลว. 29 ก.ค. 63
190 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00282 ลว. 20 ก.ค. 63
191 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 41,535.00           41,535.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,600 บ./ บ.แฮนด์โกร์เซอร่ี 11,625/ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,600 บ./ บ.แฮนด์โกร์เซอร่ี 11,625/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0056 ลว. 30 ก.ค.63

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,180 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,180 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0057 ลว. 30 ก.ค.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,130 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,130 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0058 ลว. 30 ก.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0059 ลว. 30 ก.ค.63
192 จัดจ้ำงท ำป้ำยอำคำรผลิตผล จ ำนวน 1 รำยกำร 19,795.00           19,795.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 19,795 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 19,795 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0060 ลว. 30 ก.ค.63
193 จัดจ้ำงท ำป้ำยเพ่ือสนับสนุนกำรปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ 4 รำยกำร 11,962.60           11,962.60         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 11,962 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 11,962 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0061 ลว. 30 ก.ค.63
194 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 18 รำยกำร 26,705.00           26,705.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 26,705 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 26,705 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00284 ลว. 30 ก.ค.63
195 จัดจ้ำงออกแบบและพิมพ์สต๊ิกเกอร์ติดถุงข้ำว จน ำวน 5,000 ช้ิน 26,750.00           26,750.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 26,750 บ. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 26,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00285 ลว. 30 ก.ค.63
196 จัดจ้ำงวิเครำะห์คุณภำพน้ ำในฟำร์มเล้ียงสัตว์ จ ำนวน 3 รำยกำร 4,044.60              4,044.60           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ปทท) จก. 4,044.60 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ปทท) จก. 4,044.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00286 ลว. 30 ก.ค.63
197 จัดซ้ืออ่ำงล้ำมือแบบเหยียบ จ ำนวน 1 ตัว 21,000.00           21,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 21,000 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00287 ลว. 30 ก.ค.63

198
จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในศูนย์เรียนรู้ ณ โครงกำรพัฒนำ
พ้ืนท่ีสูงฯ น้ ำเคิม  จ ำนวน 1 รำยกำร

200,000.00         200,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วธิดำกำรค้ำ  200,000 บ. วธิดำกำรค้ำ  200,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00259 ลว. 30 ก.ค. 63

199
จ้ำงก่อสร้ำงห้องน้ ำ 2 ห้อง(ชำย/หญิง) พร้อมโถ ณ โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯ
 น้ ำเคิม  จ ำนวน 1 รำยกำร

154,000.00         154,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วธิดำกำรค้ำ 154,000 บ. วธิดำกำรค้ำ 154,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00260 ลว. 30 ก.ค. 63

200 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,375.00              2,375.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  2,375 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  2,375 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00052 ลว.10 ก.ค.63
201 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 4,440.00              4,440.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 4,440 บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 4,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00050 ลว.10 ก.ค.63
202 จัดซ้ืออำหำรสัตว์ จ ำนวน 2 รำยกำร 14,980.00           14,980.00         วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 14,980 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 14,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00051 ลว.10 ก.ค.63
203 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 1,080.00              1,080.00           วิธีเฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 1,080 บำท องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 1,080 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00057 ลว.10 ก.ค.63
204 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00              3,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,000 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00081 ลว.16 ก.ค.63
205 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,220.00              7,220.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 7,220  บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 7,220  บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00083 ลว.16 ก.ค.63
206 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,161.00           15,161.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 15,161 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 15,161 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00213 ลว.24 ก.ค.63
207 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร 1,200.00              1,200.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก 1,200 บำท ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก 1,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po6307-00208 ลว.24 ก.ค.63
208 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 840.00                840.00              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 840 บำท บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 840 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00209 ลว.24 ก.ค.63
209 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 9,950.00              9,950.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮิลล์คอฟฟ์ จ ำกัด 9,950 บำท บ.ฮิลล์คอฟฟ์ จ ำกัด 9,950 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00216 ลว.24 ก.ค.63
210 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,240.00              3,240.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 3,240 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 3,240 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00210 ลว.24 ก.ค.63
211 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,450.00              3,450.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,450 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00212 ลว.24 ก.ค.63
212 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 11,655.00           11,655.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 11,6550 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 11,6550 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0038 ลว.24 ก.ค.63
213 จ้ำงท ำป้ำยแปลงเรียนรู้ จ ำนวน 5 รำยกำร 46,876.70           46,876.70         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 46,876.70 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 46,876.70 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0040 ลว.24 ก.ค.63
214 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 17,064.00           17,064.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนยุพำกำรค้ำ 17,064 บำท ร้ำนยุพำกำรค้ำ 17,064 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0039 ลว.24 ก.ค.63
215 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,850.00           14,850.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 14,850 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 14,850 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00257 ลว.30 ก.ค.63



216 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,320.00              6,320.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร  6,320 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร  6,320 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00056 ลว.10 ก.ค.63
217 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 11,745.00           11,745.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,745 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,745 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00054 ลว.10 ก.ค.63
218 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 15,907.00           15,907.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช  15,907 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช เป็นเงิน 15,907 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00058 ลว.10 ก.ค.63
219 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 1,300.00              1,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  1,300 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 1,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00271 ลว.30 ก.ค.63
220 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 18,200.00           18,200.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 18,200 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 18,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00275 ลว.30 ก.ค.63
221 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00              6,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 6,000 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 6,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00278 ลว.30 ก.ค.63
222 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 6,590.00              6,590.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 6,590 บำท บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 6,590 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00273 ลว.30 ก.ค.63
223 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 6,540.00              6,540.00           วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,540 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,540 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00258 ลว.30 ก.ค.63
224 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 5,800.00              5,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 5,800 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 5,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00263 ลว.30 ก.ค.63
225 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 53,120.00           53,120.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 53,120 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 53,120 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00266 ลว.30 ก.ค.63
226 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,100.00           10,100.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 10,100 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 10,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00279 ลว.30 ก.ค.63
227 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 7,155.00              7,155.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,155 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,155 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00280 ลว.30 ก.ค.63
228 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 2,594.00              2,594.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,594 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,594 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0053 ลว.29 ก.ค.63
229 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 6,095.00              6,095.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 6,095 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 6,095 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00255 ลว.29 ก.ค.63
230 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,100.00              8,100.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 8,100 บำท บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 8,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00256 ลว.29 ก.ค.63
231 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 24,355.00           24,355.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 24,355 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 24,355 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00254 ลว.29 ก.ค.63
232 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,980.00              9,980.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วณิชชำภัณฑ์ 9,980.00 บำท บจก.วณิชชำภัณฑ์ 9,980.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00199 ลว 23 ก.ค. 63
233 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 20,715.00           20,715.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ภู่พิสิฐ 1994  13,345.00/บจก.พีพีแอนด์พี เมทัลลิค 7,370.00บจก.ภู่พิสิฐ 1994  13,345.00/บจก.พีพีแอนด์พี เมทัลลิค 7,370.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6307-0036 APO6307-0035 ลว 23 ก.ค. 63
234 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,460.00              1,460.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,460 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,460 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00201 ลว 23 ก.ค. 63
235 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 30,200.00           30,200.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 58,650.00 บำท บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 58,650.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00202 ลว 23 ก.ค. 63
236 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 66,820.00           66,820.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 56,820.00 บำท /บจก.ฮอทิโกร 10,000.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 56,820.00 บำท /บจก.ฮอทิโกร 10,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00206 PO6307-00207 ลว 23 ก.ค. 63
237 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 13,110.00           13,110.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,160.00 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 2,950.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,160.00 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 2,950.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00204 PO6307-00203 ลว 23 ก.ค. 63

238 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 45,430.00           45,430.00         วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.ล้ิมศักดำกุเคมีเกษตร 10,000.00/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 
20,990.00/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,140.00/หจก.ธ ปรำณี
กำรเกษตร 10,300

บจก.ล้ิมศักดำกุเคมีเกษตร 10,000.00/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 
20,990.00/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,140.00/หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร
 10,300

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6307-00272 PO6307-00274 
PO6307-00276 PO6307-00277 ลว 30 ก.ค. 
63

239 จัดซ้ือวัสดุกำเรกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 84,150.00           84,150.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 84,150.00 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 84,150.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00270 ลว 30 ก.ค. 63

240 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 26,892.00           26,892.00         วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 7,522.00 บำท /ร้ำนกฤษณำพำนิช 
11,225.00 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,145.00 บำท

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 7,522.00 บำท /ร้ำนกฤษณำพำนิช 11,225.00
 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,145.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6307-00267 PO6307-00268 
PO6307-00269 ลว 30 ก.ค. 63

241 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 40,000.00           40,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 40,000.00 บำท หจก.พอช.คอม 40,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00252 ลว 29 ก.ค. 63
242 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00              5,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6307-00253 ลว. 20 ก.ค. 63 
243 รำยงำนขอซ้ือกล้ำจันทร์เทศ            51,000.00          51,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิทธิชัย ฤดีเหมันต์ / 51,000 นำยสิทธิชัย ฤดีเหมันต์ / 51,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10016 ลว. 3 ส.ค. 63
244 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนปลูกป่ำชำวบ้ำน            17,500.00          17,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจะบู่ จะสี / 15,000 นำยจะบู่ จะสี / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10015 ลว. 3 ส.ค. 63

นำงบัวจันทร์ ชัยวังปัน / 2,500 นำงบัวจันทร์ ชัยวังปัน / 2,500
245 รำยงำนขอจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลฯ            63,920.00          63,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยูเซฟ คนสวรรค์ / 63,920 นำยยูเซฟ คนสวรรค์ / 63,920 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10017 ลว. 3 ส.ค. 63
246 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเก็บแบบสอบถำม               9,280.00            9,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ แซ่หำ / 9,280 นำยประเสริฐ แซ่หำ / 9,280 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10026 ลว. 3 ส.ค. 63
247 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเก็บแบบสอบถำม            18,120.00          18,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบูชำ วนำเฉลิมดง / 18,120 นำยบูชำ วนำเฉลิมดง / 18,120 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10027 ลว. 3 ส.ค. 63
248 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเก็บแบบสอบถำม            26,280.00          26,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.พัชรำภรณ์ งำมเด่นดำว / 26,280 น.ส.พัชรำภรณ์ งำมเด่นดำว / 26,280 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10028 ลว. 3 ส.ค. 63
249 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเก็บแบบสอบถำม            12,120.00          12,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. นิสำนำฏ ปิมปำตัน / 12,120 น.ส. นิสำนำฏ ปิมปำตัน / 12,120 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10029 ลว. 3 ส.ค. 63
250 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเก็บแบบสอบถำม            83,960.00          63,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโจวยำ ชะมือ / 83,960 นำยโจวยำ ชะมือ / 83,960 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10030 ลว. 3 ส.ค. 63
251 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเก็บแบบสอบถำม               4,680.00            4,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สำวิตรี ปะทิ / 4,680 น.ส. สำวิตรี ปะทิ / 4,680 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10034 ลว. 3 ส.ค. 63
252 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเก็บแบบสอบถำม            14,000.00          14,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำรชัย แซ่พ่ำน / 14,000 นำยสำรชัย แซ่พ่ำน / 14,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10035 ลว. 3 ส.ค. 63
253 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์               5,000.00            5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ อุทธิยำ / 5,000 นำยณรงค์ อุทธิยำ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10036 ลว. 3 ส.ค. 63
254 รำยงำนขอซ้ือยอดพันธ์ุอำโวคำโดและเมล็ดพันธ์ุอำโวคำโด            21,450.00          21,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเปล่ง เพชรดิน / 21,450 นำยเปล่ง เพชรดิน / 21,450 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10032 ลว. 3 ส.ค. 63
255 รำยงำนขอซ้ือสมุดบัญชี                 992.00               992.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ชุมชุมสหกรณ์กำรเกษตรเชียงใหม่ / 992 ชุมชุมสหกรณ์กำรเกษตรเชียงใหม่ / 992 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10031 ลว. 3 ส.ค. 63
256 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำรถตู้พร้อมน้ ำมัน จ ำนวน 3 คัน               7,500.00            7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ศักด์ิ ศรีโลโฟ้ง / 7,500 นำยณรงค์ศักด์ิ ศรีโลโฟ้ง / 7,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10033 ลว. 3 ส.ค. 63
257 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเก็บแบบสอบถำม            10,000.00          10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. วรำภรณ์ กันทำวัน / 10,000 น.ส. วรำภรณ์ กันทำวัน / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10039 ลว. 3 ส.ค. 63
258 รำยงำนขอจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลฯ            57,360.00          57,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ ตำม่ี / 57,360 นำยสุชำติ ตำม่ี / 57,360 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10038 ลว. 3 ส.ค. 63
259 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์               5,000.00            5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกสร พรหมเป็ง / 5,000 นำงเกสร พรหมเป็ง / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10055 ลว. 3 ส.ค. 63
260 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล               5,740.00            5,740.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์ ขันแปง / 5,740 นำยสมพงษ์ ขันแปง / 5,740 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10049 ลว. 3 ส.ค. 63
261 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำสตรอเบอร่ี            62,500.00          62,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยใจบำง เขตปรำกำรไทย / 62,500 นำยใจบำง เขตปรำกำรไทย / 62,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10088 ลว. 3 ส.ค. 63
262 รำยงำนขอจัดจ้ำงซ่อมรถจักรยนต์               8,850.00            8,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวิกเตอร์เซอร์วิส / 8,850 ร้ำนวิกเตอร์เซอร์วิส / 8,850 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10045 ลว. 3 ส.ค. 63
263 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง            10,000.00          10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ. แฝดสำม ศรีจอมทอง / 10,000 บจ. แฝดสำม ศรีจอมทอง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 10044 ลว. 3 ส.ค. 63



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2563 40,698.50        40,698.50         เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 40,698.50          กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 40,698.50         เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00001
ลว. 1 ก.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมโครงกำรมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 3,160.00          3,160.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 3,160.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 3,160.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00002
ส้ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้รับบริกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 2.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 3,300.00            ลว. 1 ก.ค. 63
(ก๊อกน้้ำขำเหยียบ) 3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กมลโลหะกิจเชียงใหม่ 3,560.00            

3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 600.00             600.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน วำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 600.00               ร้ำน วำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 600.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00003
โดยนำยอมรินทร์ ค้ำปวน โดยนำยอมรินทร์ ค้ำปวน ลว. 1 ก.ค. 63

4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,407.50          2,407.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 2,407.50            บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 2,407.50           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00004
ลว. 1 ก.ค. 63

5 จ้ำงซ่อมโทรทัศน์ 2,600.00          2,600.00           เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศิริ วรรณรัตน์ 2,600.00            นำยพงษ์ศิริ วรรณรัตน์ 2,600.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00005
ลว. 1 ก.ค. 63

6 จ้ำงซ่อมรถเก๋ง 2 ตอน หมำยเลขทะเบียน ขฉ4489 เชียงใหม่ 8,957.00          8,957.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 8,957.00            บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 8,957.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00006
ลว. 13 ก.ค. 63

7 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองและสำยพำนรถกระบะบรรทุกโครงเหล็ก 5,516.39          5,516.39           เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 5,516.39            บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 5,516.39           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00007
หมำยเลขทะเบียน บธ 559 เชียงใหม่ ลว. 13 ก.ค. 63

8 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ HP COLOR CM1415 2,200.00          2,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน วำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 2,200.00            ร้ำน วำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 2,200.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00008
โดยนำยอมรินทร์ ค้ำปวน โดยนำยอมรินทร์ ค้ำปวน ลว. 16 ก.ค. 63

9 ซ้ือวัสดุส้ำหรับท้ำคอกปุ๋ยหมัก 5,625.00          5,625.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 5,625.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 5,625.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00009
2.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 6,075.00            ลว. 16 ก.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กมลโลหะกิจเชียงใหม่ 6,300.00            

10 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 5 รำยกำร 395.00             395.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวอังคณำ ตุ่นแก้ว 395.00               นำงสำวอังคณำ ตุ่นแก้ว 395.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00010
ลว. 16 ก.ค. 63

11 ซ้ือวัสดุส้ำหรับจัดกิจกรรม จ้ำนวน 2 รำยกำร 2,200.00          2,200.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช 2,200.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช 2,200.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00011
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,245.00            ลว. 17 ก.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พศินสยำม 2,390.00            

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,477.50          3,477.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 3,477.50            บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 3,477.50           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00012
ลว. 20 ก.ค. 63

13 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ 95,230.00        95,230.00         เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ้ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 95,230.00          กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ้ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 95,230.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00013
ลว. 20 ก.ค. 63

14 จ้ำงเหมำขนย้ำยวัสดุ 44,000.00        44,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเบญจมำศ โดยนำงจันทร์เพ็ญ ใจแสน 44,000.00          ร้ำนเบญจมำศ โดยนำงจันทร์เพ็ญ ใจแสน 44,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00014
2.สวนพันใบ โดยนำยสิทธิพันธ์ ปันมะ 46,000.00          ลว. 20 ก.ค. 63
3.บริษัท ถุงทองค้ำ จ้ำกัด 48,000.00          

15 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองกระบะ4 ประตู หมำยเลขทะเบียน กต3343 2,564.26          2,564.26           เฉพำะเจำะจง บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 2,564.26            บริษัท ธำรำ จ้ำกัด 2,564.26           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00015
เชียงใหม่ ลว. 21 ก.ค. 63

16 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000.00        20,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 20,000.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 20,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00016

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

2.บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ้ำกัด 21,600.00          ลว. 21 ก.ค. 63
3.บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 22,400.00          

17 ซ้ือไม้กลุ่มสี จ้ำนวน 17 รำยกำร 79,500.00        79,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 79,500.00          สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 79,500.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00017
2.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 80,500.00          ลว. 21 ก.ค. 63
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 96,000.00          

18 ซ้ือวัสดุส้ำหรับท้ำคอกปุ๋ยหมัก จ้ำนวน 5 รำยกำร 7,775.00          15,250.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท นพดลพำนิช จ้ำกัด 11,650.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 7,775.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00018
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 7,775.00            ลว. 22 ก.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กมลโลหะกิจ เชียงใหม่ 8,120.00            

19 ซ้ือครุภัณฑ์ จ้ำนวน 4 รำยกำร 35,260.00        35,260.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์กรุ๊ป จ้ำกัด 35,260.00          บริษัท เชียงใหม่รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์กรุ๊ป จ้ำกัด 35,260.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00019
2.ศิรินำถ เฟอร์นิเจอร์ 41,494.60          ลว. 22 ก.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เชียงใหม่บ้ำนสวย จ้ำกัด 46,630.60          

20 จ้ำงตรวจวัดควำมเข้มแสงภำยอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 5,300.00          5,300.00           เฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลนครพิงค์ 5,300.00            โรงพยำบำลนครพิงค์ 5,300.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00020
ลว. 23 ก.ค. 63

21 ซ้ือวัสดุส้ำหรับงำนป้ำยข้อมูลบริกำรนักท่องเท่ียว จ้ำนวน 3 รำยกำร 11,130.00        11,130.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,130.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,130.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00021
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกีด เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์ 12,240.00          ลว. 23 ก.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อินเตอร์สเปเชียล โปรดักท์ 13,100.00          

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1,360.00          1,360.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 1,360.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 1,360.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00022
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (สมุดลงนำมถวำยพระพร) ลว. 23 ก.ค. 63

23 จ้ำงท้ำภำพพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 20,500.00        20,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 20,500.00          ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 20,500.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00023
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีและพระบรมวงศำนุวงศ์ 2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 23,700.00          ลว. 23 ก.ค. 63
พร้อมติดต้ังและร้ือถอน จ้ำนวน 5 รำยกำร 3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 25,650.00          

24 จ้ำงซ่อมตู้แช่เย็น 2,500.00          2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 2,500.00            นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 2,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00024
ลว. 23 ก.ค. 63

25 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคิดเงินพร้อมอุปกรณ์ 41,837.00        41,837.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เน็กซ์เทค (ประเทศไทย) จ้ำกัด 41,837.00          บริษัท เน็กซ์เทค (ประเทศไทย) จ้ำกัด 41,837.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00026
2.บริษัท อีเมอร์แซนท์ จ้ำกัด ลว. 31 ก.ค. 63
3.บริษัท เพอร์เฟคท์ ซัพพลำย แอนด์ โซลูช่ัน จ้ำกัด

26 ซ้ือพรรณไม้ สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 3,750.00          3,750.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 3,750.00            ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 3,750.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00001
จ้ำนวน 3 รำยกำร 2.ร้ำนสวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 4,750.00            ลว. 9 ก.ค. 63

3.ร้ำนล้ำดวน โดยนำงล้ำดวน รำชวงศำ 5,750.00            

27 ซ้ือกล้ำไม้ดอกปทุมมำ จ้ำนวน 10 รำยกำร 402,000.00      401,999.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวทิพวรรณ นำวิเคำะ 401,999.00        นำงสำวทิพวรรณ นำวิเคำะ 401,999.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00002
2.นำยประดิษ ค้ำโพธ์ิ 432,922.00        ลว. 13 ก.ค. 63
3.นำงสำวปิยะวรรณ ดุแฮ 463,845.00        



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

28 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 3,200.00          3,200.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 3,200.00            ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 3,200.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00003
จ้ำนวน 6 รำยกำร 2.ร้ำนสวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 4,100.00            ลว. 20 ก.ค. 63

3.ร้ำนล้ำดวน โดยนำงล้ำดวน รำชวงศำ 3,700.00            

29 จ้ำงผลิตกระเป๋ำดินสอ จ้ำนวน 500 ช้ิน 56,710.00        56,710.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท อ้ำนวยพลำสติค จ้ำกัด 56,710.00          บริษัท อ้ำนวยพลำสติค จ้ำกัด 56,710.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00004
2.บริษัท แอบโซลูท คอร์ป จ้ำกัด 66,875.00          ลว. 20 ก.ค. 63
3.นำยธนพภล แก้วภักดี 60,000.00          

30 จ้ำงผลิตกระบอกน้้ำเก็บอุณหภูมิ จ้ำนวน 500 ใบ 83,995.00        83,995.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ซัมอัพ พรีเม่ียม จ้ำกัด 83,995.00          บริษัท ซัมอัพ พรีเม่ียม จ้ำกัด 83,995.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00005
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พอล์ พรีเม่ียม จ้ำกัด 85,065.00          ลว. 20 ก.ค. 63
3.บริษัท เอสพี อินเตอร์เทรนด์ จ้ำกัด 85,600.00          

31 จ้ำงผลิตปำกกำลูกล่ืน จ้ำนวน 200 ช้ิน 12,037.50        12,037.50         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท บ๊ิก โอ จ้ำกัด 12,037.50          บริษัท บ๊ิก โอ จ้ำกัด 12,037.50         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00006
2.บริษัท โมเดิร์นพรีเม่ียม จ้ำกัด 24,610.00          ลว. 20 ก.ค. 63
3.บริษัท คิงคอง เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ้ำกัด 14,124.00          

32 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ จ้ำนวน 39 รำยกำร 343,985.00      343,985.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 132,750.00        ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 100,250.00       พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6307-00007
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 213,000.00        (จ้ำนวน 6 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 20 ก.ค. 63
3.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 92,600.00          
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 251,375.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 58,200.00         PO6307-00008
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 345,120.00        (จ้ำนวน 3 รำยกำร) ลว. 20 ก.ค. 63
6.ยูคำริมคลอง โดยนำงเพ็ญ ยำนะ 30,000.00          
7.ไม้ยูคำไผ่งำม โดยนำยม่ำย นันทะเดช 24,000.00          บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 18,600.00         PO6307-00009
8.ยูคำท่ำศำลำ โดยนำยอดิศร แบ่งทิศ 28,000.00          (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 20 ก.ค. 63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 37,605.00         PO6307-00010
(จ้ำนวน 10 รำยกำร) ลว. 20 ก.ค. 63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 129,330.00       PO6307-00011
(จ้ำนวน 19 รำยกำร) ลว. 20 ก.ค. 63

33 จ้ำงผลิตหมอนรองคอ จ้ำนวน 300 ใบ 38,520.00        38,520.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อิน คัม โปรดัคท์ 38,520.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อิน คัม โปรดัคท์ 38,520.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00012
2.KOONKRAI PILLOW PRODUCTS 39,000.00          ลว. 22 ก.ค. 63
3.บริษัท ทัช ปรินท์ต้ิง รีพับลิค จ้ำกัด 69,000.00          

34 จ้ำงผลิตปำกกำพลำสติก คลิปยำงพีวีซี จ้ำนวน 2,000 ด้ำม 36,380.00        36,380.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โมเดิร์นพรีเม่ียม จ้ำกัด 36,380.00          บริษัท โมเดิร์นพรีเม่ียม จ้ำกัด 36,380.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00013
2.บริษัท ทีพีเวิลด์โปรดักท์ จ้ำกัด 57,780.00          ลว. 22 ก.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กิฟท์ทูยู เทรดด้ิง 96,300.00          

35 จ้ำงผลิตกล่องข้ำวรักษ์โลก จ้ำนวน 300 ช้ิน 46,545.00        46,545.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จ้ำกัด 46,545.00          บริษัท ก๊ิฟ เคบิน จ้ำกัด 46,545.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00014
2.บริษัท เป่ียมศิริ อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ำกัด 56,175.00          ลว. 29 ก.ค. 63
3.บริษัท คีคอินเตอร์เทรด จ้ำกัด 52,965.00          

36 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลพร้อมติดต้ัง 3,750.00          3,750.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 3,750.00            ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 3,750.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00015
2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 4,250.00            ลว. 29 ก.ค. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 4,500.00            



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

37 จ้ำงผลิตชุดเคร่ืองเขียน จ้ำนวน 5,000 ชุด 180,830.00      180,830.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โมเดิร์นพรีเม่ียม จ้ำกัด 180,830.00        บริษัท โมเดิร์นพรีเม่ียม จ้ำกัด 180,830.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6307-00016
2.บริษัท กิฟท์พรีเมียม จ้ำกัด 252,520.00        ลว. 29 ก.ค. 63
3.บริษัท วีเบสท์เอ็นจิเนียริง จ้ำกัด 267,500.00        

38 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 43 รำยกำร 399,500.00      399,500.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 399,500.00        มูลนิธิโครงกำรหลวง 399,500.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6307-00017
ลว. 30 ก.ค. 63

39 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 18,350.00        18,350.00         เฉพำะเจำะจง นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 18,350.00          นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 18,350.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.29
จ้ำนวน 31 รำยกำร

40 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 6 รำยกำร 18,921.96        18,921.96         เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูเมอร์ จ้ำกัด 18,921.96          บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูเมอร์ จ้ำกัด 18,921.96         เสนอรำคำรำยเดียว บย.29

41 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 20 รำยกำร 17,058.00        17,058.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 17,058.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 17,058.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.29

42 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 14 รำยกำร 6,591.00          6,591.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 6,591.00            บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 6,591.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.29

43 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 2,535.00          2,535.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำพรรณ กันธรักษำ 2,535.00            นำงสำวประภำพรรณ กันธรักษำ 2,535.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.29
จ้ำนวน 3 รำยกำร

44 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 13 รำยกำร 5,218.00          5,218.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงใหม่เซรำมิค 5,218.00            ร้ำนเชียงใหม่เซรำมิค 5,218.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.29

45 ซ้ือกล่องใส่โบรชัวร์และป้ำยอะคริลิค จ้ำนวน 4 รำยกำร 9,495.04          9,495.04           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ำกัด (มหำชน) 9,495.04            บริษัท ซีโอแอล จ้ำกัด (มหำชน) 9,495.04           เสนอรำคำรำยเดียว บย.30

46 ซ้ือพรมกันล่ืนและตัวปีนฟุตบำท จ้ำนวน 3 รำยกำร 7,260.00          7,260.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ้ำกัด 7,260.00            บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ้ำกัด 7,260.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.30

47 ซ้ือไม้พุ่ม และไม้ย้นต้น จ้ำนวน 6 รำยกำร 19,800.00        19,800.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยสุวรรณ์ นำมวงค์ 10,000.00          นำยสุวรรณ์ นำมวงค์ 10,000.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.122
2.นำยกิตติศักด์ิ จินดำวงค์ 9,800.00            (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด

นำยกิตติศักด์ิ จินดำวงค์ 9,800.00           
(จ้ำนวน 5 รำยกำร)

48 ซ้ือวัสดุเกษตร จ้ำนวน 7 รำยกำร 2,467.00          2,467.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 2,467.00            บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 2,467.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.123

49 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 6,400.00          6,400.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 5,800.00            บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 5,800.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.129
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.นำยพิทักษ์ จันทร์สำม 600.00               (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด

นำยพิทักษ์ จันทร์สำม 600.00              
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

50 ซ้ือวัสดุส้ำหรับท้ำคอกปุ๋ยหมัก 3,600.00          15,250.00         เฉพำะเจำะจง 1.กรุงเทพพลำสติก 3,600.00            กรุงเทพพลำสติก 3,600.00           เสนอรำคำต้่ำสุด -
2.เดอะ กรำฟิคปร้ิน 4,800.00            
3.บริษัท ไซน์กรุ๊ป ดิจิตอล มีเดีย จ้ำกัด 3,723.60            

51 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 10,920.00        10,920.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนชัยสำคร โดยนำยสำคร แซ่ล้ิม (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 10,920.00          ร้ำนชัยสำคร โดยนำยสำคร แซ่ล้ิม (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 10,920.00         เสนอรำคำต้่ำสุด -
2.ร้ำนธีรัตม์อำหำรสัตว์ (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 12,040.00          
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กระนวนกำรเกษตร กรุ๊ป (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 9,600.00            
4.บริษัท วังมะนำวเกษตรภัณฑ์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 2,556.00            



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

52 จ้ำงซ่อมโทรทัศน์แนวต้ัง ย่ีห้อ Digital kioak ขนำด 55 น้ิว 3,800.00          3,800.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ้ำกัด 3,800.00            บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ้ำกัด 3,800.00           เสนอรำคำรำยเดียว -
(สำขำท่ี 59) (สำขำท่ี 59)

53 จ้ำงเหมำปรับปรุงและซ่อมแซมระบบควบคุมอุณหภูมิและ 499,000.00      496,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ ไปป์แอนด์ป๊ัม 496,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ ไปป์แอนด์ป๊ัม 496,000.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงท้ำของ
ควำมช้ืนอำคำรโดมกุหลำบ 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พีทีเอส จักรกล 517,184.50        และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 19/2563

3.บริษัท แก้วก้ำว จ้ำกัด 520,020.00        ลว. 23 ก.ค. 63

54 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 21,638.70        21,638.70         เฉพำะเจำะจง นำงสำวบังอร แซ่ลี 21,638.70          นำงสำวบังอร แซ่ลี 21,638.70         ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 536/2563

ลว. 14 ก.ค. 63
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