
ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00         10,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00016 ลว. 1 ม.ิย.63
2 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,840.00           4,840.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 3,640 บ. / บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 1,200 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 3,640 บ. / บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 1,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00017 ลว. 1 ม.ิย.63

PO6306-00019 ลว. 1 ม.ิย.63
3 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 19,976.00         19,976.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,516 บ. / บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 2,790 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,516 บ. / บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 2,790 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00031 ลว. 1 ม.ิย.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,670 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,670 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00032 ลว. 1 ม.ิย.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00033 ลว. 1 ม.ิย.63

4 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 29,140.00         29,140.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 12,390 บ. / บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 12,750 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 12,390 บ. / บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 12,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00034 ลว. 1 ม.ิย.63
นำยนรำธปิ ต๊ะค ำ 4,000 บ. นำยนรำธปิ ต๊ะค ำ 4,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00035 ลว. 1 ม.ิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00036 ลว. 1 ม.ิย.63
5 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,370.00           1,370.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 640 บ. / บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 730 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 640 บ. / บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 730 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00037 ลว. 1 ม.ิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00038 ลว. 1 ม.ิย.63
6 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 60,000.00         60,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุวรรณวสัดุท่ำสองยำง 60,000 บ. หจก.สุวรรณวสัดุท่ำสองยำง 60,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00039 ลว. 1 ม.ิย.63
7 จดัจำ้งท ำคู่มือกำรจดักำรคุณภำพกำแฟอรำบิกำ้ 41,462.50         41,462.50     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 41,462.50 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 41,462.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00040 ลว. 1 ม.ิย.63
8 จดัจำ้งออกแบบและท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์ 9,897.50           9,897.50       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 9,897.50 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 9,897.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00041 ลว. 1 ม.ิย.63
9 จดัซ้ือท่อ PVC จ ำนวน 972 เส้น 174,960.00       174,960.00   วธิเีฉพำะเจำะจง ฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิต สุริยบุปผำ 174,960 บ. ฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิต สุริยบุปผำ 174,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0002 ลว. 1 ม.ิย.63

10 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตรและวสัดุประปำ จ ำนวน 11 รำยกำร 97,685.00         97,685.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 23,300 บ. / หจก.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 7,800 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 23,300 บ. / หจก.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 7,800 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0003 ลว. 1 ม.ิย.63
หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 6,010 บ. / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 60,575 บ. หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 6,010 บ. / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 60,575 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0004 ลว. 1 ม.ิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0005 ลว. 1 ม.ิย.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0006 ลว. 1 ม.ิย.63

11 จำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงพขื จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง 13,000.00         13,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 13,000 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 13,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00011 ลว. 1 มิย.63
12 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,275.00           6,275.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,275 บำท บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,275 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00012 ลว. 1 มิย.63
13 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 19,000.00         19,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 19,000 บำท บ.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 19,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00013 ลว. 1 มิย.63
14 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน  11 รำยกำร 7,710.00           7,710.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน เชียงฮง 3,160.00/ ร้ำน กฤษณำพำนิช 4,550.00 ร้ำน เชียงฮง 3,160/ ร้ำน กฤษณำพำนิช 4,550.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00022 PO6306-00021 

ลว 1 ม.ิย. 63
15 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน  28  รำยกำร 8,038.00           8,038.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน เชียงฮง 4,541.00/ ร้ำน กฤษณำพำนิช 3,497.00 ร้ำน เชียงฮง 4,541.00/ ร้ำน กฤษณำพำนิช 3,497.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00014 PO6306-00015

ลว 1 ม.ิย. 63
16 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,375.00           4,375.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,375.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,375.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00023 ลว 1 ม.ิย. 63
17 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 143,800.00       138,165.00   วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,765.00/บจก.ข่ำนต้ำ 19,900.00/บจก.ฮอทิโกร 

105,500.00
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,765.00/บจก.ข่ำนต้ำ 19,900.00/บจก.ฮอทิโกร 
105,500.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00027 PO6306-00028 
PO6306-00030 ลว 1 ม.ิย. 63

18 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 23 รำยกำร 172,140.00       171,835.00   วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 109,410.00 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 
49,270.00/บจก.ข่ำนต้ำ 13,155.00

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 109,410.00 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 
49,270.00/บจก.ข่ำนต้ำ 13,155.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00042 PO6306-00043 
PO 6306-00044 ลว 1 ม.ิย. 63

19 ซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กค 5117 ชม. 14,380.00         14,380.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบลึกำรช่ำง โดยนำยกล้ำ หำญหม่อง 14,3810 บ. ร้ำนบลึกำรช่ำง โดยนำยกล้ำ หำญหม่อง 14,3810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00005 ลว. 1 ม.ิย.63
20 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร ยำ และสำรเคมี จ ำนวน 12 รำยกำร 24,946.00         24,946.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,575 บ. /บจก.เคมีกจิเกษตร 14,196 บ. / หจก.จ.

เจริญกำรเกษตร 7,175 บ.
บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,575 บ. /บจก.เคมีกจิเกษตร 14,196 บ. / หจก.จ.
เจริญกำรเกษตร 7,175 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00001 ลว. 1 ม.ิย.63

PO6306-00002 ลว. 1 ม.ิย.63
PO6306-00003 ลว. 1 ม.ิย.63

21 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กฬีำ จ ำนวน 6 รำยกำร 13,830.00         13,830.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่มำนะพำนิช 13,830 บ. หจก.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่มำนะพำนิช 13,830 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00004 ลว. 1 ม.ิย.63
22 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุห์ลักเฮมพ ์(พนัธุ ์RPF2) 3,150.00           3,150.00       วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 3,150 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 3,150 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00006 ลว. 1 ม.ิย.63
23 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ จ ำนวน 5 รำยกำร 9,230.00           9,230.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ดิ แอดวำนซ์ โซลูชั่น จ ำกดั 9,230 บ./บจก. ไอแซน โซลูชั่น (ประเทศไทย) 

11,690 บ. /หจก.เจมี คอมพวิเตอร์ เน็ตเวร์ิค แอนด์ เซอร์วสิ 12,200 บ.
บจก. ดิ แอดวำนซ์ โซลูชั่น จ ำกดั 9,230 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00007 ลว. 1 ม.ิย.63

24 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 22 รำยกำร 20,730.00         20,730.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,520 บ. / หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 210 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,520 บ. / หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 210 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00008 ลว. 1 ม.ิย.63
PO6306-00009 ลว. 1 ม.ิย.63

25 จดัซ้ือปุย๋ 2 รำยกำร 152,500.00       152,500.00   วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 152,500  บ. /บจก.เคมีกจิเกษตร 154,200 บ. บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 152,500  บ. /บจก.เคมีกจิเกษตร 154,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0022 ลว. 5 ม.ิย.63
26 จำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ PVC จ ำนวน 1 รำยกำร 1,560.00           1,560.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 1,560 บ./Good work media 1,820 บ./ ร้ำนอนิดีไซน์ 1,560 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00048 ลว.4 มิย.63

ร้ำนศุภนันท์พร้ิน 1,950 บ.
27 จดัซ้ือเกำ้อี้ส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 17,510.00         17,510.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอน์ 17,510 บ./ร้ำนรวยทรัพย์กำรค้ำ 24,600 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอน์ 17,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00046 ลว.4 มิย.63

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน 2563

สถำบันวจิยัและพฒันำพืน้ทีสู่ง (องค์กำรมหำชน)
วนัที ่........... กรกฎำคม 2563



ร้ำนพฒันำภัณฑ์ 19,600 บ.
28 จดัซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 50,400.00         50,400.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 50,400 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 50,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6305-0085 ลว.25 พค.63
29 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 125,625.00       125,625.00   วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวศิวกรรม 125,625 บ. หจก.ใต้ฝุ่นวศิวกรรม 125,625 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0010 ลว.4 มิย.63
30 จดัซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 6 รำยกำร 72,800.00         72,800.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 72,800 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 72,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0011 ลว.4 มิย.63
31 จดัจำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนฟนีิกซ์ ดีไซน์ 3,600 บำท ร้ำนฟนีิกซ์ ดีไซน์ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00065 ลว.4 มิย.63
32 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 30,070.00         30,070.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 30,070 บำท บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 30,070 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00063 ลว.4 มิย.63
33 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 15,590.00         15,590.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล  15,590 บ./บ.ยูเนีย่นซำยน์ 5,432 บ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล  15,590 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00047 ลว.4 มิย.63
34 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 31,330.00         31,330.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 31,330 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,155 บ. บ.ข่ำนต้ำ 31,330 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00018 ลว.1 มิย.63
35 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 17,650.00         17,650.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,500 บ./บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี19,000 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,500 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 4,150 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00020 ลว.1 มิย.63

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 7,150 บ. PO6306-00024 ลว.1 มิย.63
36 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 64,140.00         64,140.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 57,290 บ./บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 5,130 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 57,290 บ./บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 5,130 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0007 ลว.1 มิย.63

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,720 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,720 บ. APO6306-0008 ลว.1 มิย.63
APO6306-0009 ลว.1 มิย.63

37 จำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ PVC จ ำนวน 1 รำยกำร 1,926.00           1,926.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 1,926 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ 1,926 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00029 ลว.1 มิย.63
38 จำ้งท ำป้ำยข้อมูลแหล่งเรียนรู้ จ ำนวน 1 รำยกำร 92,394.50         92,394.50     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 92,394.50 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ 92,394.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00071 ลว.5 มิย.63
39 จำ้งท ำป้ำยแปลงปลูกเฮมพ ์จ ำนวน 1 รำยกำร 23,250.00         23,250.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 23,250 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ 23,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0021 ลว.5 มิย.63
40 จำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงดิน  จ ำนวน 13 รำยกำร 10,350.00         10,350.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติกำรกลำง คะณะเกษตรศำสตร์ มช. 10,350 บำท ห้องปฎิบัติกำรกลำง คะณะเกษตรศำสตร์ มช. 10,350 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ Po6306-00070 ลว..5 มิย.63
41 จดัซ้ือมูลววั จ ำนวน 58 กระสอบ 1,711.00           1,711.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ้ำนสวนครูเกง่ 1,711.00 บำท บ้ำนสวนครูเกง่ 1,711.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00073 ลว 8 ม.ิย. 63
42 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 5,444.00           5,444.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 3,660.00 / หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 

1,784.00 บำท
บจก.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 3,660.00 / หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
1,784.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00077 PO6306-00079 
ลว 8 ม.ิย. 63

43 จดัซ้ือฉำกกั้นห้องพร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 12,670.00         12,670.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 12,670.00 หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 12,670.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00075 ลว 8 ม.ิย. 63
44 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 15,525.00         15,525.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 15,525.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 15,525.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00074 ลว 8 ม.ิย. 63
45 จำ้งท ำป้ำยเหล็ก จ ำนวน 3 ชุด 4,012.50           4,012.50       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 4,012.50 ร้ำนอนิดีไซน์ 4,012.50 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00116 ลว 10 ม.ิย. 63
46 จำ้งท ำงำนงำนซ่อมแซมถนนและลำนจอดรถภำยในบริเวณ 1,100,000.00    930,000.00   วธิ ีe-bidding หจก.นโม คอนสตรัคชั่น 930,000.00 บำท / หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตำ 

1,080,000.00 บำท
หจก.นโม คอนสตรัคชั่น 930,000.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำจำ้งกอ่สร้ำงเลขที ่12/2563 ลว 8

 มิ.ย. 63

47 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00         30,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์30,000 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์30,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ Po6306-00082 ลว..9 มิย.63
48 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 5ข-7784 ชม. จ ำนวน 1 

คัน
2,850.00           2,850.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ต้นพยอมออโต้ไบค์ 2,850 บ. ต้นพยอมออโต้ไบค์ 2,850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00085 ลว..9 มิย.63

49 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน คคย 59 ชม. จ ำนวน 1 คัน 3,240.00           3,240.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ต้นพยอมออโต้ไบค์  3,240 บ. ต้นพยอมออโต้ไบค์  3,240 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00086 ลว..9 มิย.63

50 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จฉก 94 ชม. จ ำนวน 1 คัน 200.00              200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ต้นพยอมออโต้ไบค์  200.00 บ. ต้นพยอมออโต้ไบค์  200.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00087 ลว..9 มิย.63

51 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จฉก 618 ชม. จ ำนวน 1 คัน 7,800.00           7,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ต้นพยอมออโต้ไบค์  7,800.00 บ. ต้นพยอมออโต้ไบค์  7,800.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00089 ลว..9 มิย.63

52 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จฉย 125 ชม. จ ำนวน 1 คัน 1,260.00           1,260.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ต้นพยอมออโต้ไบค์  1,260.00 บ. ต้นพยอมออโต้ไบค์  1,260.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00090 ลว..9 มิย.63

53 จำ้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7130 ชม. จ ำนวน 1 คัน 2,800.00           2,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. สำยเหนือกำรยำงดอนจั่น  2,800 บ. หจก. สำยเหนือกำรยำงดอนจั่น  2,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00091 ลว..9 มิย.63
54 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,317.00           3,317.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์  3,317.00 บ. บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์  3,317.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00092 ลว..9 มิย.63
55 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,200.00           2,200.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ดิแอดวำนซ์ โวลูชั่น จ ำกดั  2,200.00 บ. บ. ดิแอดวำนซ์ โวลูชั่น จ ำกดั  2,200.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00093 ลว..9 มิย.63
56 จำ้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขน 8622 ชม. จ ำนวน 1 คัน 2,105.36           2,105.36       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  2,105.36 บ. บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั  2,105.36 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00094 ลว..9 มิย.63
57 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 32,705.00         32,705.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 4,059 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 13,746 บ. / บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 4,059 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 13,746 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00104 ลว.10 ม.ิย.63

วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 14,900 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 14,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00105 ลว.10 ม.ิย.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00106 ลว.10 ม.ิย.63

58 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 63,500.00         63,500.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 58,700 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 58,700 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00107 ลว.10 ม.ิย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,800 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00108 ลว.10 ม.ิย.63

59 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 97,000.00         97,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 97,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 97,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00109 ลว.10 ม.ิย.63
60 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 14,560.00         14,560.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,380 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 1,380 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00110 ลว.10 ม.ิย.63

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 1,100 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 1,100 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00111 ลว.10 ม.ิย.63
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 10,700 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 10,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00112 ลว.10 ม.ิย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,310 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,310 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00113 ลว.10 ม.ิย.63

61 จดัจำ้งผลิตส่ือ จ ำนวน 5 รำยกำร 45,089.80         45,089.80     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 45,089.80 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 45,089.80 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00114 ลว.10 ม.ิย.63
62 จดัจำ้งท ำโปสเตอร์ จ ำนวน 100 ผืน 15,515.00         15,515.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 15,515 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 15,515 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00115 ลว.10 ม.ิย.63
63 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 25 รำยกำร 15,495.50         15,495.50     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,410 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,880 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,410 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,880 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0026 ลว.10 ม.ิย.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 7,205.50 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 7,205.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0027 ลว.10 ม.ิย.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0028 ลว.10 ม.ิย.63



64 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 22,120.00         22,120.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 13,370 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,750 บ. บจก.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 13,370 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0029 ลว.10 ม.ิย.63
วธิเีฉพำะเจำะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0030 ลว.10 ม.ิย.63

65 จำ้งเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 12,100.00         12,100.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  12,100 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  12,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00123  ลว. 4 ม.ิย. 63
66 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส ำหรับจดัสร้ำงถังพกัน้ ำ จ ำนวน 10 รำยกำร 118,015.00       118,015.00   วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวสัดุ 118,015 บ. หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวสัดุ 118,015 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00124 ลว. 12 ม.ิย.63

67 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 15,600.00         15,600.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ มำธสุรสวรรค์ 15,600 บ. นำยสวรรค์ มำธสุรสวรรค์ 15,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00125 ลว. 12 ม.ิย.63
68 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,490.00           6,490.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ้ำนสวนครูเกง่ 5,900 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 590 บ. บ้ำนสวนครูเกง่ 5,900 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 590 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00126 ลว. 12 ม.ิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00127 ลว. 12 ม.ิย.63
69 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 12,490.00         12,490.00     วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 12,490 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 12,490 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00128 ลว. 12 ม.ิย.63
70 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 30,850.00         30,850.00     วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 30,850 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 30,850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00129 ลว. 12 ม.ิย.63
71 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 5,355.00           5,355.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 5,355 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 5,355 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00130 ลว. 12 ม.ิย.63
72 จดัจำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงพชื จ ำนวน 1 รำยกำร 1,000.00           1,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 1,000 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 1,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00131 ลว. 12 ม.ิย.63
73 จดัจำ้งวเิครำะห์คุณภำพน้ ำผ้ึง จ ำนวน 18 ตัวอย่ำง 93,600.00         93,600.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1 เชียงใหม่ 93,600 บ. ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1 เชียงใหม่ 93,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00132 ลว. 12 ม.ิย.63
74 จดัเหมำส ำรวจข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ทีดิ่นรำยแปลง 295 แปลง 76,700.00         76,700.00     วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.ตระกำรรัตน์ สัตยวงค์ 76,700 บ. น.ส.ตระกำรรัตน์ สัตยวงค์ 76,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00133 ลว. 12 ม.ิย.63

75 จดัจำ้งเหมำข้อมูลพืน้ฐำน ข้อมูลรำยแปลง จ ำนวน 355 แปลง 98,761.00         98,761.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00134 ลว. 12 ม.ิย.63
76 จำ้งออกแบบและจดัท ำหนังสือสรุปผลกำรด ำเนินงำนวจิยั จ ำนวน 100 เล่ม79,000.00         79,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพมิพ ์79,000 บ./บ.ครองช่ำงพร้ินต้ิง 81,000 บ./ หจก.วนิดำกำรพมิพ ์79,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00117 ลว. 11 มิย.63

หจก.ภทระ เพรส 83,000 บ.
77 จำ้งท ำส ำเนำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) 20,400.00         20,400.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี ้20,400 บ./นำยณรงค์ อธพิรหม 25,840 บ./ ร้ำนพลอยกอ๊ปปี ้20,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00118 ลว. 11 มิย.63

จ ำนวน 136 เล่ม ร้ำนเจเจ กอ๊ปปีแ้อนด์ปร้ินท์ 26,800 บ.
78 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 77,779.00         77,779.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 11,969 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,460 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,387 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,840 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00067 ลว. 4 มิย.63

บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 64,552 บำท บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 64,552 บำท PO6306-00068 ลว. 4 มิย.63
PO6306-00069 ลว. 4 มิย.63

79 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 11,435.00         11,435.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป 11,435 บ. บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป 11,435 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00119 ลว. 11 มิย.63
80 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 29 รำยกำร 34,190.73         34,190.73     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 10,740.73 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,159 บ./ หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 10,740.73 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,950 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00120 ลว. 11 มิย.63

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 21,500 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 21,500 บ. PO6306-00121 ลว. 11 มิย.63
PO6306-00122 ลว. 11 มิย.63

81 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,334.00           1,334.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกำตร จก 730 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก 730 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00050 ลว.4 มิย.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00049 ลว. 4 มิย.63

82 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 15,140.00         15,140.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร ก. 15,140 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร ก. 15,140 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00051 ลว. 4 มิย 63
83 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,070.00         12,070.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 4,120 บ./บ.เคมีกจิเกษตร จก. 7,950 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 4,120 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00052 ลว. 4 มิย.63

บ.เคมีกจิเกษตร จก. 7,950 บ. PO6306-00053 ลว. 4 มิย.63
84 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 30,500.00         30,500.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 30,500 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 30,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00054 ลว.4 มิย.63
85 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 3,695.00           3,695.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,695 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,695 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00055 ลว. 4 มิย.63
86 จดัซ้ือวสัดุกำรเกำตร จ ำนวน 6 รำยกำร 28,555.00         28,555.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 28,555 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 28,555 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00056 ลว. 28,555 บ.
87 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 6 รำยกำร 86,900.00         86,900.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 86,900 บ. บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 86,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00057 ลว. 4 มิย.63
88 จดัจำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 40 แผ่น 2,568.00           2,568.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 2,568 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ 2,568 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00058 ลว. 4 มิย.63
89 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 24,884.00         24,884.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 24,884 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 24,884 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00072 ลว. 8 มิย.63
90 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะ จ ำนวน 2 รำยกำร 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 7,000 บ. บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00076 ลว. 8 มิย.63
91 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 60,140.00         60,140.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 60,140 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 60,140 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00078 ลว. 8 มิย.63
92 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 279,900.00       279,900.00   วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเกรียงไกรวสัดุกอ่สร้ำง 279,900 บ. ร้ำนเกรียงไกรวสัดุกอ่สร้ำง 279,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0012 ลว. 4 มิย .63
93 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 6 รำยกำร 75,805.00         75,805.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 75,805 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ 75,805 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0013 ลว. 4 มิย.63
94 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 37 รำยกำร 269,902.00       269,902.00   วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนวชัระวงค์กำรค้ำ 269,902 บ. ร้ำนวชัระวงค์กำรค้ำ 269,902 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0025 ลว. 9 มิย.63
95 จำ้งเหมำท ำแปลงขยำยพนัธก์ล้ำแฝก ฯ 3,300.00           3,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทองอนิทร์ ยิ่งคุณจตุัรัส 3,300.00 นำยทองอนิทร์ ยิ่งคุณจตุัรัส 3,300.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00135 ลว. 12 มิย.63
96 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 25,102.50         25,102.50     วธิเีฉพำะเจำะจง จ.เจริญกำรเกษตร 25,297.50 บำท/บ.แฮนโกรวเ์ซอร่ี จ ำกดั 26,820 บำท/บ.วสิและบุตร 5,387.45 บำทจ.เจริญกำรเกษตร 9,202.50 บำท/บ.แฮนโกรวเ์ซอร่ี จ ำกดั  15,900.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00081 ลว. 9 มิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00080 ลว. 9 มิย.63
97 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,930.00           9,930.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 9,930 บำท บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 9,930 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00083 ลว. 9 มิย.63
98 จดัจำ้งปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน ณ โครงกำรฯ โป่งค ำ 100,000.00       100,000.00   วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสงกรำนต์ ปินตำเสน 100,000 บ. นำยสงกรำนต์ ปินตำเสน 100,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00136 ลว.15 ม.ิย.63
99 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 192,200.00       192,200.00   วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรเชษฐ์ เจริญกลุพพิฒัน์ 86,700 บ. นำยวรเชษฐ์ เจริญกลุพพิฒัน์ 86,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00137 ลว.15 ม.ิย.63

นำยประดิษ ค ำโพธิ ์52,500 บ. นำยประดิษ ค ำโพธิ ์52,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00138 ลว.15 ม.ิย.63
นำยวว่นชิง ฟุง้วเิศษ 43,000 บ. นำยวว่นชิง ฟุง้วเิศษ 43,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00139 ลว.15 ม.ิย.63
นำงถ้วย จองตำล 10,000 บ. นำงถ้วย จองตำล 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00140 ลว.15 ม.ิย.63

100 จดัซ้ือกอ้นเชื้อเห็ดฟำง จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00         10,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสิริกร  หน่อต้ือ 10,000 บ. นำงสิริกร  หน่อต้ือ 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00147 ลว.15 มิย.63
101 จดัซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 6 รำยกำร 93,900.00         93,900.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำงทองใบ  ตันตำ 93,900 บ. นำงทองใบ  ตันตำ 93,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00166 ลว.15 มิย.63

วธิเีฉพำะเจำะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0038 ลว. 15 มิย.63
102 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 89,930.00         89,930.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกจิ 89,930 บำท ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกจิ 89,930 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00141 ลว.15 มิย 63



103 จดัซ้ือพลำสติกปูบ่อสีด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 29,400.00         29,400.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 29,400 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 29,400 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ AP6306-0034 ลว.15 มิย 63
104 จดั๙อวสัดุกำรเกษตรจ ำนวน 1 โครงกำร 125,000.00       125,000.00   วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนแม่ทลำย 125,000 บำท ร้ำนสวนแม่ทลำย 125,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00176 ลว.15 มิย 63
105 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 23,000.00         23,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนโกรวเ์ซอร่ี 23,300 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร 26,300 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูกง่ 23,000 บำทร้ำนบ้ำนสวนครูกง่ 23,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00143 ลว.15 มิย 63
106 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 25,038.00         25,038.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.มิซูอ ิอเิล็กเทค จ ำกดั 25,038 บำท/บ.คิงศ์ชินพำวเวอร์ จ ำกดั 66,768 บำท/บ.ไออเีอส อนิเตอร์คนอนเน็ต 54,249 บำทบ.มิซูอ ิอเิล็กเทค จ ำกดั 25,038 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00142 ลว.15 มิย 63
107 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ จ ำนวน 16 รำยกำร 30,000.00         30,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นเรียนวทิยำภัณฑ์ 32,320 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 30,000 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 30,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00192 ลว.15 มิย 63
108 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 13,700.00         13,700.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 13,700 บำท หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 13,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00175 ลว.15 มิย 63
109 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 31,365.00         31,365.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 36,500 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร 31,700 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 31,365 บำทบ.แกลสซ่ีแลนด์ 31,365 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00174 ลว.15 มิย 63
110 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 13,800.00         13,800.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจั่น 13,800 บ. หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจั่น 13,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00232 ลว.17 ม.ิย.63
111 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 35,000.00         35,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 35,000 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 35,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00233 ลว.17 ม.ิย.63
112 จดัจำ้งวเิครำะห์คุณภำพของผลผลิต จ ำนวน 20 รำยกำร 85,600.00         85,600.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ปทท.) จก. 85,600 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ปทท.) จก. 85,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00234 ลว.17 ม.ิย.63
113 จดัจำ้งเหมำท ำแปลงขยำยพนัธุก์ล้ำแฝก 3,300.00           3,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.นิภำ ลอเมือง 3,300 บ. น.ส.นิภำ ลอเมือง 3,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00235 ลว.17 ม.ิย.63
114 จดัจำ้งเหมำท ำแปลงขยำยพนัธุก์ล้ำแฝก 3,300.00           3,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมชำย เลำหมี่ 3,300 บ. นำยสมชำย เลำหมี่ 3,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00236 ลว.17 ม.ิย.63
115 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 14,666.00         14,666.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 15,242 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช หจก.ศิริวงศ์พำนิช 12,722 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,944 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0035 ลว.15 มิย.63

15,000 บ. APO6306-0036 ลว.15 มิย.63
116 จดัซ้ือเคร่ืองนวดพชืไร่แบบใช้เคร่ืองยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 64,200.00         64,200.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แม่ปิงสแตนเลส 64,200 บ. หจก.แม่ปิงสแตนเลส 64,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0042 ลว.16 มิย.63
117 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 5,768.20           5,768.20       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.โปลีกำรไฟฟำ้ 5,768.20 บ. บ.โปลีกำรไฟฟำ้ 5,768.20 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00171 ลว.15 มิย.63
118 จดัซ้ือถุงแกว้ใส จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00           3,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,000 บ./หจก.พศินสยำม 3,500 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00199 ลว.12 มิย.63

ร้ำน file shop 4,000 บ.
119 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,334.00           1,334.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 730 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 730 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00200 ลว.16 มิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00201 ลว.16 มิย.63
120 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,334.00           1,334.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 730 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 730 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00202 ลว.16 มิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00203 ลว.16 มิย.63
121 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 18,243.00         18,243.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 14,008 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,435 บ./ บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 7,808 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,435 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00204 ลว.16 มิย.63

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,258 บ. PO6306-00205 ลว.16 มิย.63
122 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 33,985.00         33,985.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,860 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,860 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00206 ลว.16 มิย.63

9,200 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 2,525 บ. 6,600 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 2,525 บ. PO6306-00207 ลว.16 มิย.63
PO6306-00208 ลว.16 มิย.63

123 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 7 รำยกำร          30,600.00      30,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,600 บ./บจก.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00231 ลว.16 มิย.63
20,640 บ.

124 จดัจำ้งส ำรวจข้อมุลรำยแปลงของเกษตรกร        150,228.00    150,228.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 150,228 บำท หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 150,228 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00261 ลว.17 มิย.63
125 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 รำยกำร            5,690.00        5,690.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,770 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,920 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,770 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00151 ลว. 15 มิย.63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,920 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00153 ลว. 15 มิย.63
126 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 22,660.00         22,660.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก.8,160 บ./มูลนิธโิครงกำรหลวง 14,500 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก.8,160 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00154 ลว. 15 มิย.63

มูลนิธโิครงกำรหลวง 14,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00156 ลว. 15 มิย.63
127 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน  4 รำยกำร        120,900.00    120,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จก.53,000 บ./หจก.เจริญกำรเกษตร 54,850 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.13,050 บ.บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จก.53,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00180 ลว. 15 มิย.63

หจก.เจริญกำรเกษตร 54,850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00181 ลว. 15 มิย.63
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.13,050 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00182 ลว. 15 มิย.63 

128 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 25 รำยกำร 22,150.00         22,150.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริภัณฑ์ โดยนำยปฐมชัย  สิริโม 22,150 บ. ร้ำนสิริภัณฑ์ โดยนำยปฐมชัย  สิริโม 22,150 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00163 ลว. 15 มิย.63
129 จำ้งวเิครำะห์คุณสมบัติดิน จ ำนวน 12 รำยกำร 15,360.00         15,360.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 15,360 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 15,360 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00167 ลว.15 มิย.63
130 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 60,000.00         60,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 60,000 บ.วสิำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 60,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00172 ลว. 15 มิย.63
131 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00         10,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์  มำธสุรสวรรค์ 10,000 บ. นำยสวรรค์  มำธสุรสวรรค์ 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00173 ลว. 15 มิย.63
132 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 112,400.00       112,400.00   วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ โดยนำงสำวปำริชำติ  ดิษฐประชำ 112,400 บ. ร้ำนปำริชำติ โดยนำงสำวปำริชำติ  ดิษฐประชำ 112,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00185 ลว. 15 มิย.63
133 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 182,500.00       182,500.00   วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จก. 132,500 บ./ร้ำนคลังพลำสติก 50,000 บ บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จก. 132,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00186 ลว. 15 มิย.63

ร้ำนคลังพลำสติก 50,000 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00188 ลว. 15 มิย.63
134 จดัวือ้วสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 55,835.00         55,835.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 55,835 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 55,835 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00198 ลว. 15 มิย.63
135 จำ้งวเิครำะห์โลหะหนักในดินและพชื จ ำนวน 2 รำยกำร 30,816.00         30,816.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 30,816 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 30,816 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00285 ลว. 18 มิย.63
136 จำ้งเหมำท ำแปลงขยำยพนัธุห์ญ้ำแฝก พร้อมปลูกกล้ำพนัธุห์ญ้ำแฝก จ ำนวน 1 ไร่33,000.00         33,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกิ่งทอง  แสนยี่ 3,300 บ. นำยกิ่งทอง  แสนยี่ 3,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00286 ลว. 18 มิย.63
137 จำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ประชำสัมพนัธุ ์จ ำนวน 3 รำยกำร 13,910.00         13,910.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมน  ฤทธกิะลัส 13,910 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมน  ฤทธกิะลัส 13,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00287 ลว.18 มิย.63
138 จดัซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,400.00           5,400.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 5,400 บ. หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 5,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00288 ลว. 18 มิย.63
139 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1รำยกำร 15,200.00         15,200.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 15,200 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 15,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0033 ลว.15 มิย.63
140 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร          15,590.00      15,590.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,590 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,590 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00298 ลว.18 ม.ิย.63

วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 12,000 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 12,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00299 ลว.18 ม.ิย.63
141 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 38,650.00         38,650.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ 38,650 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ 38,650 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0024 ลว.9 ม.ิย.63
142 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 16,800.00         16,800.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 16,800 บ. บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 16,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0020 ลว.5 ม.ิย.63
143 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 76,596.00         76,596.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 76,596 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 76,596 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00189 ลว.15 ม.ิย.63
144 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 700.00              700.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 700 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00194 ลว.15 ม.ิย.63



145 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 5,100.00           5,100.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 76,596 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 76,596 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00179 ลว.12 ม.ิย.63 
146 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำยวน 4 รำยกำร 24,300.00         24,300.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ยูเนีย่นซำยน์ จ ำกดั 24,300 บ. บ.ยูเนีย่นซำยน์ จ ำกดั 24,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0040 ลว.15 ม.ิย.63
147 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำยวน 1 รำยกำร 4,500.00           4,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทร์นเคมิเคิล แอน กลำสแวร์ 4,500 บ. หจก.นอร์ทเทร์นเคมิเคิล แอน กลำสแวร์ 4,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0039 ลว.15 ม.ิย.63
148 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 71,150.00         71,150.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 71,150 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 71,150 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00193 ลว.15 ม.ิย.63
149 จดัซ้ือวสัดุสำรเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00           6,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.มิซูอ ิอเิล็กเทค จ ำกดั 6,000 บ. บ.มิซูอ ิอเิล็กเทค จ ำกดั 6,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00177 ลว.12 ม.ิย.63
150 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะ จ ำนวน 8 รำยกำร 18,300.00         18,300.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 18,300 บ. หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 18,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00187 ลว.15 ม.ิย.63
151 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 54,744.00         54,744.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 54,744 บ. บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 54,744 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00190 ลว.15 ม.ิย.63
152 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 74,900.00         74,900.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 74,900 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 74,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00183 ลว.15 ม.ิย.63
153 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,720.00         19,720.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์19,720 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์19,720 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00178 ลว.15 ม.ิย.63
154 จดัซ้ือวสัดุหัตถกรรม จ ำนวน 12 รำยกำร 20,000.00         20,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำงรัชนีวรรณ ทุง่ทองโรจนะ 20,000 บ. นำงรัชนีวรรณ ทุง่ทองโรจนะ 20,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00322 ลว.22 ม.ิย.63
155 จำ้งวเิครำะห์คุณภำพน้ ำผ้ึง จ ำนวน 15 ตัวอย่ำง 78,000.00         78,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1 เชียงใหม่ 78,000 บ. ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1 เชียงใหม่ 78,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00084 ลว.9 ม.ิย.63
156 จำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงพชื จ ำนวน 12 รำยกำร 5,400.00           5,400.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช.5,400 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช.5,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00088 ลว.9 ม.ิย.63
157 จำ้งท ำคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร 48,417.50         48,417.50     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 48,417.50 บ. ร้ำนอนิดีไซน์ 48,417.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00324 ลว.22 ม.ิย.63
158 จำ้งท ำป้ำยชื่ออำคำร จ ำนวน 1 ชุด 15,000.00         15,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ 15,000 บ. ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ 15,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0066 ลว.22 ม.ิย.63
159 จำ้งเหมำท ำแปลงขยำยพนัธุห์ญ้ำแฝก พร้อมปลูกกล้ำพนัธุห์ญ้ำแฝก จ ำนวน 1 ไร่3,300.00           3,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์ คงศรีคีรี 3,300 บ. นำยสุทัศน์ คงศรีคีรี 3,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00323 ลว.22 ม.ิย.63
160 จำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงพชื จ ำนวน 11 ตัวอย่ำง 14,300.00         14,300.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรปฐพศีำสตร์ ภำควชิำพชืศำสตร์และปฐพศีำสตร์ 14,300 บำท ห้องปฏิบัติกำรปฐพศีำสตร์ ภำควชิำพชืศำสตร์และปฐพศีำสตร์ 14,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00313 ลว.19 ม.ิย.63
161 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 86,685.00         86,685.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุวรรณวสัดุท่ำสองยำง 86,685 บ. หจก.สุวรรณวสัดุท่ำสองยำง 86,685 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0062 ลว.19 มิย.63
162 จดัซ้ือถุงหิว้ จ ำนวน 3 รำยกำร 7,500.00           7,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 8,250 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,500 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00303 ลว.19 มิย.63
163 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 2,729.00           2,729.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 3,035 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,365 บ./ บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 509 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,220 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00304 ลว.19 มิย.63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,730 บ. PO6306-00305 ลว.19 มิย.63
164 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,334.00           1,334.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 730 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 730 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00306 ลว.19 มิย.63

PO6306-00307 ลว.19 มิย.63
165 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 2,010.00           2,010.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,218 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 290 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,010 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00309 ลว.19 มิย.63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,010 บ.
166 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 5,980.00           5,980.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นเรียนวทิยำภัณฑ์ 6,360 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 5,980 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 5,980 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00311 ลว.19 มิย.63
167 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,360.00         15,360.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นเรียนวทิยำภัณฑ์ 21,150 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 15,360 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 15,360 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00310 ลว.19 มิย.63
168 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 1,950.00           1,950.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 2,750 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 1,950 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 1,950 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00308 ลว.19 มิย.63
169 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 99,960.00         99,960.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เอ ที ซำยน์ 99,960 บำท/บ เอท็ อำร์ ดี 103,600 บำท/หจก.เอน็ ที ออล เทรดด้ิง 105,000 บำทหจก.เอ ที ซำยน์ 99,960 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0050ลว.17 มิย.63
170 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 19,174.00         19,174.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 24,320 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 19,354 บำท /ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 19,174 บำทร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 19,174 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0049ลว.17 มิย.63
171 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 91,350.00         91,350.00     วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 91,350 บำท มูลนิธโิครงกำรหลวง 91,350 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00258 ลว.17 มิย.63
172 จดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00           4,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 4,000 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 4,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00325 ลว.22 ม.ิย.63
173 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,636.00           5,636.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,136 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,500 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,136 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00326 ลว.22 ม.ิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00327 ลว.22 ม.ิย.63
174 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 19,174.00         19,174.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,474 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,700 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,474 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0067 ลว.22 ม.ิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0068 ลว.22 ม.ิย.63
175 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 26 รำยกำร 25,536.00         25,536.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,500 บ. / หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,500 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0069 ลว.22 ม.ิย.63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,325 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,325 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0070 ลว.22 ม.ิย.63
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 15,711 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 15,711 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0071 ลว.22 ม.ิย.63

176 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 6,850.00           6,850.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 6,850 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 6,850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00281 ลว. 18 มิย.63
177 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 16,645.00         16,645.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 13,930 บ/ บ.เคมีกจิเกษตร จก.2,715 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 13,930 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00282 ลว.18 มิย.63

บ.เคมีกจิเกษตร จก.2,715 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00283 ลว. 18 มิย.63
178 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 10,195.00         10,195.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 10,195 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 10,195 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00284 ลว. 18 มิย.63
179 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 105,195.00       105,195.00   วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 29,000 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 29,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00331 ลว.23 ม.ิย.63

หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 67,945 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 67,945 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00332 ลว.23 ม.ิย.63
บ.ล้ิมศักดำกลุ จก. 8,250 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุ จก. 8,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00333 ลว.23 ม.ิย.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
180 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 32,745.00         32,745.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,375.00 บำท / บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 

13,370.00
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,375.00 บำท / บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 13,370.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0031   APO6306-0032

 ลว 12 ม.ิย. 63
181 จดัซ้ือแม่ไกพ่นัธไ์ข่ อำยุไม่ต่ ำกวำ่ 19 สัปดำห์ 24,000.00         24,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์24000 ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์24000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00195 ลว 15 ม.ิย. 63
182 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 32,775.00         32,775.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 17,045.00/บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,440.00/

บจก.แฮดโกรวเ์ซอร่ี 7,290.00
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 17,045.00/บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,440.00/บจก.
แฮดโกรวเ์ซอร่ี 7,290.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00237 PO6306-00238 
PO6306-00239 ลว 17 ม.ิย. 63

183 จดัซ้ือส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 4,810.00           4,810.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  2,400.00/หจก.ศิริวงศ์ 2,410.00 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  2,400.00/หจก.ศิริวงศ์ 2,410.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00278 PO6306-00276  
ลว 18 ม.ิย. 63

184 จำ้งเหมำจดัเกบ็ข้อมูลงำนวจิยั 6,000.00           6,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.นฤมล ปัน้สุวรรณ 6,000.00 น.ส.นฤมล ปัน้สุวรรณ 6,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0053 ลว 18 ม.ิย. 63
185 จำ้งเหมำจดัเกบ็ข้อมุลงำนวจิยั 36,000.00         36,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.สิริกำญจน์ พำเยโน่ 36,000.00 น.ส.สิริกำญจน์ พำเยโน่ 36,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0052 ลว 18 ม.ิย. 63



186 จดัซ้ือวสัดกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 53,306.00         53,306.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 53,360.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 53,360.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00275 ลว 18 ม.ิย. 63
187 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 75,000.00         750,000.00   วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 75,000.00 ร้ำนคลังพลำสติก 75,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0054 ลว 18 ม.ิย. 63
188 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 48,313.00         48,313.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,400.00 /หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 19,936.00/

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 15,977.00
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,400.00 /หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 19,936.00/บจก.
แกลสซ่ีแลนด์ 15,977.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00300 PO6306-00301 
PO6306-00302 ลว 19 ม.ิย. 63

189 จดัซ้ือน้ ำมันเชื่อเพลิง จ ำนวน 2 รำยกำร 4,364.99           4,364.99       วธิเีฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 4,364.99 สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 4,364.99 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00319 ลว 22 ม.ิย. 63
190 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 18,535.00         18,535.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 15,535.00 บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 15,535.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00316 ลว 22 ม.ิย. 63
191 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 30,360.00         30,360.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,360.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,360.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00315 ลว 22 ม.ิย. 63
192 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 32,960.00         32,960.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 14,325.00 บำท /บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 18,635.00

 บำท
บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 14,325.00 บำท /บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 18,635.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-0063 PO6306-0064 ลว 

22 ม.ิย. 63
193 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 11,400.00         11,400.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 3,680.00/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,720.00 ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 3,680.00/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,720.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00318  ลว 22 ม.ิย. 63 

PO6306-00317  ลว 22 ม.ิย. 63
194 จดัวือ้วสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 24 รำยกำร 12,445.00         12,445.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช  4,290 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,155 หจก.ศิริวงศ์พำนิช  4,290 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,155 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00320 PO6306-00321
195 จดัซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร 6,000.00           6,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 6,000.00 บำท บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 6,000.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00314 ลว 22 ม.ิย. 63
196 จำ้งเหมำแรงงำน 3,300.00           3,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไมตรี ยอดประดิษฐ์ 3300 นำยไมตรี ยอดประดิษฐ์ 3300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00343 ลว 24 ม.ิย. 63
197 จำ้งพมิพห์นังสือ 50 ปี โครงกำรหลวง 55,000.00         55,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพมิพ ์55,000.00 หจก.วนิดำกำรพมิพ ์55,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00345 ลว 24 ม.ิย. 63
198 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00347 ลว. 22 ม.ิย. 63
199 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู 7,000 บ. นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0077 ลว. 16 ม.ิย. 63
200 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู  5,300 บ. นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0078 ลว. 22 ม.ิย. 63
201 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00348 ลว. 16 ม.ิย. 63
202 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0074 ลว. 22 ม.ิย. 63
203 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00349 ลว. 22 ม.ิย. 63
204 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00350 ลว. 16 ม.ิย. 63
205 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00351 ลว. 16 ม.ิย. 63
206 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0073 ลว. 19 ม.ิย. 63
207 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0075 ลว. 16 ม.ิย. 63
208 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0076 ลว. 16 ม.ิย. 63
209 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00352 ลว. 22 ม.ิย. 63
210 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00353 ลว. 17 ม.ิย. 63
211 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00354 ลว. 18 ม.ิย. 63
212 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00355 ลว. 17 ม.ิย. 63
213 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00356 ลว. 18 ม.ิย. 63
214 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00357 ลว. 16 ม.ิย. 63
215 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00358 ลว. 16 ม.ิย. 63
216 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00359 ลว. 15 ม.ิย. 63
217 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,600.00           8,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ดิแอดวำนซ์ โวลูชั่น จ ำกดั  8,600 บ. บ. ดิแอดวำนซ์ โวลูชั่น จ ำกดั  8,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00277 ลว. 18 ม.ิย. 63
218 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,815.00           4,815.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์  4,815 บ. บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์  4,815 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00241 ลว. 17 ม.ิย. 63
219 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 822 ชม. 12,090.00         12,090.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  12,090 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  12,090 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00245 ลว. 17 ม.ิย. 63
220 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 826 ชม. 9,790.00           9,790.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  9,790 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  9,790 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00244 ลว. 17 มิย. 63
221 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 820 ชม. 5,960.00           5,960.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  5,960 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  5,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00243 ลว. 17 ม.ิย. 63
222 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กค 5111 ชม. 10,850.00         10,850.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  10,850 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  10,850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00242 ลว. 17 ม.ิย. 63
223 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กค 5114 ชม. 10,000.00         10,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบลึกกำรช่ำง   10,000 บ. ร้ำนบลึกกำรช่ำง   10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00246 ลว. 17 ม.ิย. 63
224 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 817 ชม. 4,890.00           4,890.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  4,890 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  4,890 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00289 ลว. 18 ม.ิย. 63
225 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 818 ชม. 4,970.00           4,970.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  4,970 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  4,970 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00279 ลว. 18 ม.ิย. 63
226 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 824 ชม. 4,950.00           4,950.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  4,950 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  4,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00280 ลว. 18 ม.ิย. 63
227 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0081 ลว. 23 ม.ิย. 63
228 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0080 ลว. 23 ม.ิย. 63
229 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0079 ลว. 23 ม.ิย. 63
230 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00371 ลว. 17 ม.ิย. 63
231 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00370 ลว. 18 ม.ิย. 63
232 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00369 ลว. 22 ม.ิย. 63
233 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00368 ลว. 23 ม.ิย. 63
234 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00367 ลว. 23 ม.ิย. 63
235 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00366 ลว. 22 ม.ิย. 63
236 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00365 ลว. 23 ม.ิย. 63
237 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00364 ลว. 23 ม.ิย. 63



238 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน 7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00363 ลว. 23 ม.ิย. 63
239 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00362 ลว. 23 ม.ิย. 63
240 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00361 ลว. 23 ม.ิย. 63
241 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ 5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00360 ลว. 23 ม.ิย. 63
242 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ 5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00184 ลว. 8 ม.ิย. 63
243 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู 5,300 บ. นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00209 ลว. 10 ม.ิย. 63
244 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน 7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00210 ลว. 9 ม.ิย. 63
245 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ 3,600 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00211 ลว. 11 ม.ิย. 63
246 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00212 ลว. 10 ม.ิย. 63
247 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 7,000 บ. นำยอดุร  มูลมอญ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00213 ลว. 8 ม.ิย. 63
248 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00214 ลว. 9 ม.ิย. 63
249 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงเอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00215 ลว. 11 ม.ิย. 63
250 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงเอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00216 ลว. 11 ม.ิย. 63
251 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. หจก. คิงเอมทัวร์ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00217 ลว. 11 ม.ิย. 63
252 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000 บ. หจก. คิงเอมทัวร์ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00218 ลว. 8 ม.ิย. 63
253 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงเอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00219 ลว. 8 ม.ิย. 63
254 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงเอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00220 ลว. 9 ม.ิย. 63
255 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00221 ลว. 11 ม.ิย. 63
256 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00222 ลว. 11 ม.ิย. 63
257 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00223 ลว. 10 ม.ิย. 63
258 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00224 ลว. 8 ม.ิย. 63
259 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00225 ลว. 8 ม.ิย. 63
260 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00226 ลว. 8 ม.ิย. 63
261 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00227 ลว. 8 ม.ิย. 63
262 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00228 ลว. 9 ม.ิย. 63
263 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00229 ลว. 9 ม.ิย. 63
264 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00230 ลว. 9 ม.ิย. 63
265 จำ้งท ำองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์สมุนไพรและ

ยำพืน้บ้ำน จ ำนวน 1 โครงกำร
48,000.00         48,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นส.ศุลีพร สุขเงิน 48,000 บ. นส.ศุลีพร สุขเงิน 48,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00337 ลว. 23 ม.ิย. 63

266 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 36,000.00         36,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 32,100 บ./ร้ำนกฤษณำพำณิช 3,900 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 32,100 บ./ร้ำนกฤษณำพำณิช 3,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00338 ลว. 23 ม.ิย. 63
PO6306-00339 ลว. 23 ม.ิย. 63

267 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00247 ลว. 15 ม.ิย. 63
268 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00248 ลว. 16 ม.ิย. 63
269 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00249 ลว. 15 ม.ิย. 63
270 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00250 ลว. 15 ม.ิย. 63
271 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00251 ลว. 15 ม.ิย. 63
272 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00252 ลว. 15 ม.ิย. 63
273 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00253 ลว. 15 ม.ิย. 63
274 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 8,700.00           8,700.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 8,700 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 8,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00254 ลว. 15 ม.ิย. 63
275 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บ. นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00255 ลว. 15 ม.ิย. 63
276 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บ. นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00256 ลว. 16 ม.ิย. 63
277 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บ. นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00257 ลว. 16 ม.ิย. 63
278 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00260 ลว. 12 ม.ิย. 63
279 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00262 ลว. 15 ม.ิย. 63
280 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00263 ลว. 15 ม.ิย. 63
281 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00265 ลว. 15 ม.ิย. 63
282 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00266 ลว. 17 ม.ิย. 63
283 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00267 ลว. 17 ม.ิย. 63
284 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00268 ลว. 17 ม.ิย. 63
285 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0043 ลว. 10 ม.ิย. 63
286 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0044 ลว. 9 ม.ิย. 63
287 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0045 ลว. 9 ม.ิย. 63
288 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู 1,800 บ. นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0046 ลว. 9 ม.ิย.63
289 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบุรณ์  7,000 บ. นำยสุชำติ  สมบุรณ์  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0047 ลว. 16 ม.ิย. 63
290 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0048 ลว. 12 ม.ิย.63
291 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0051 ลว. 15 ม.ิย. 63



292 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 72,630.00         72,630.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  75,000 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 11,630 บ. บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 11,630 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 61,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00096 ลว. 10 ม.ิย.63
293 หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 61,000 บ. PO6306-00097 ลว. 10 ม.ิย.63
294 จดัซ้ือวสัดุเกษตรและชีวภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 18,955.00         18,955.00     วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 8,950 บ./บจก.เคมีกจิเกษตร 9,120 บ./ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ มูลนิธโิครงกำรหลวง 8,950 บ./บจก.เคมีกจิเกษตร 9,120 บ./ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00099 ลว. 10 ม.ิย.63
295 885 บ. 885 บ. PO6306-00100 ลว. 10 ม.ิย.63
296 PO6306-00101 ลว. 10 ม.ิย.63
297 จดัซ้ือพลำสติกปูบ่อสีด ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 43,000.00         43,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 43,000 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 43,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00098 ลว. 10 ม.ิย.63
298 จำ้งวเิครำะห์คุณสมบัติดิน จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง ทดสอบ 12 

รำยกำร
5,760.00           5,760.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 5,760 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 5,760 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00102 ลว. 10 ม.ิย.63

299 จำ้งท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ 2 รำยกำร 10,914.00         10,914.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 10,914 บ./ร้ำนกู๊ดเวร์ิค มีเดีย 13,200 บ./ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส 10,914 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00103 ลว. 10 ม.ิย.63
300 ร้ำนศุภนันท์พรินท์ 12,840 บ.
301 จดัซ้ือเคร่ืองพน่ระบบไฟฟำ้ จ ำนวน  3 เคร่ือง 6,000.00           6,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. มิซูอ ิอเิล็กเทค 6,000 บ./บจก.คิงส์ชินพำวเวอร์ 8,550 บ. บจก. มิซูอ ิอเิล็กเทค 6,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00191 ลว. 12 ม.ิย.63
302 จดัซ้ืออปุกรณ์ออกกแบบและพฒันำระบบสูบน้ ำพลังงำนโซล่ำ

เซลล์ 1 ระบบ
86,884.00         86,884.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนซิเคอเิล็ค 86,884 บ. ร้ำนซิเคอเิล็ค 86,884 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0041 ลว.15 ม.ิย.63

303 จดัซ้ือวสัดุปูบ่อสีด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,250.00         11,250.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักศ์ พลัส (ประเทศไทย) 11,250 บ./บจก.พเีอน็เอส แอสโซซิเอท หจก.เคเอสบีโปรดักศ์ พลัส (ประเทศไทย) 11,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00161 ลว. 15 ม.ิย.63
304 12,375 บ. / บจก. สยำม เอชดีพอี ีคอนสตรัคชั่น 11,925 บ.
305 จดัซ้ือกล้ำไม้ผล จ ำนวน 6 รำยกำร 40,000.00         40,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกจิ โดยนำงสำวศศินันธกำนต์ ชัยวรรณำ 40,000 บ. ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกจิ โดยนำงสำวศศินันธกำนต์ ชัยวรรณำ 40,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00162 ลว. 15 ม.ิย.63
306 จำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงปุย๋อนิทรีย์ และตัวอย่ำงดิน 48,620.00         48,620.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรปฐพศีำสตร์ฯคณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 48,620บ. ห้องปฏิบัติกำรปฐพศีำสตร์ฯคณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 48,620บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0037 ลว. 15 ม.ิย.63
307 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,225.00           3,225.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 975.00 บ. / บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 2,250.00 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 975.00 บ. / บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 2,250.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00155 ลว. 15 ม.ิย. 63
308 บจก.แฮนด์โกรวเซอร่ี 4,10.000 บ. PO6306-00157 ลว. 15 ม.ิย. 63
309 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,676.00           1,676.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 100.00 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 820.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 100.00 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 820.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00158 ลว. 15 ม.ิย.63
310 756.00 บ. 756.00 บ. PO6306-00159  ลว. 15 ม.ิย.63
311 PO6306-00160  ลว. 15 ม.ิย.63
312 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 7,585.00           7,585.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 1,780.00 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช บจก.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 1,780.00 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00144  ลว. 15 ม.ิย.63
313 2,824.00 บ. / หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,981.00 บ. 2,824.00 บ. / หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,981.00 บ. PO6306-00145 ลว. 15 ม.ิย.63
314  PO6306-00146 ลว. 15 ม.ิย.63
315 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 88,834.00         88,834.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 55,660.00 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,440.00 บ.หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 55,660.00 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,440.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00148 ลว. 15 ม.ิย.63
316 บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 31,734.00 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 31,734.00 บ. PO6306-00149 ลว. 15 ม.ิย.63
317 PO6306-00150 ลว. 15 ม.ิย.63
318 จดัซ้ือวสัดุส ำหรับกลุ่มหัตถกรรม จ ำนวน 19 รำยกำร 84,160.00         84,160.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 84,160.00 บ. ร้ำนบุญชัย 84,160.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00152 ลว. 15 ม.ิย.63
319 จดัซ้ือปุย๋ AB จ ำนวน 2 รำยกำร 8,200.00           8,200.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ฮอทิโกร จ ำกดั 8,200.00 บ. บริษัท ฮอทิโกร จ ำกดั 8,200.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00164 ลว. 15 ม.ิย.63
320 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 8,835.00           8,835.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,100.00 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 6,735.00 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,100.00 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 6,735.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00165 ลว. 15 ม.ิย.63
321 PO6306-00168 ลว. 15 ม.ิย.63
322 จดัซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 8 รำยกำร 9,522.00           9,522.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 5,962.00 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,560.00 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 5,962.00 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,560.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00169 ลว. 15 ม.ิย.63
323 PO6306-00170 ลว. 15 ม.ิย.63
324 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 34,375.00         34,375.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 28,175 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,200 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 28,175 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00290 ลว. 18 ม.ิย.63
325 PO6306-00291 ลว. 18 ม.ิย.63
326 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 34,530.00         34,530.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 34,530 บ./ จหก.ศิริวงศ์พำนิช 38,425 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 34,530 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00292 ลว. 18 ม.ิย.63
327 จดัซ้ือปุย๋ AB จ ำนวน 1 รำยกำร 90,000.00         90,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง สหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกดั 90,000 บ. สหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกดั 90,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00293 ลว. 18 ม.ิย.63
328 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 24,450.00         24,450.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 22,650 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,800 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 22,650 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00294 ลว. 18 ม.ิย.63
329 PO6306-00295 ลว. 18 ม.ิย.63
330 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำรฃ 18,305.00         18,305.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 665 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 17,640 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 17,640 บ./บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 665 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00296 ลว. 18 ม.ิย.63
331 PO6306-00297 ลว. 18 ม.ิย.63
332 จดัซ้ือวสัดุ จ ำนวน 3 รำยกำร 98,720.00         98,720.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 19,720 บ./ร้ำนคลังพลำสติก 25,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตรร้ำนกฤษณำพำนิช 19,720 บ./ร้ำนคลังพลำสติก 25,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0056 ลว. 18 ม.ิย.63
333 54,000 บ. 54,000 บ. APO6306-0057 ลว. 18 ม.ิย.63
334 APO6306-0058 ลว. 18 ม.ิย.63
335 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 61,159.00         61,159.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 6,205 บ./บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 52,554 บ./หจก.เชียงใหม่หจก.ศิริวงศ์พำนิช 6,205 บ./บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 52,554 บ./หจก.เชียงใหม่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0059 ลว. 18 ม.ิย.63
336 มำนะพำนิช 2,400 บ. มำนะพำนิช 2,400 บ. APO6306-0060 ลว. 18 ม.ิย.63
337 APO6306-0061 ลว. 18 ม.ิย.63
338 จดัซ้ือปุย๋อนิทรีย์มูลค้ำงคำว(ซำกรุะชนิดผง) 34,000.00         34,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคีเกษตร 34,000 บ./บจก.เนเจอรอลอะกรีคัลเจอร์ 36,000 บ. บจก.ล้ิมศักดำกลุเคีเกษตร 34,000 บ./บจก.เนเจอรอลอะกรีคัลเจอร์ 36,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00328 ลว. 22 ม.ิย.63
339 PO6306-00329 ลว. 22 ม.ิย.63
340 จดัซ้ือถังขยะ จ ำนวน 4 รำยกำร 5,000.00           5,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก โดยนำยอภิวฒัน์ หล่อวไิลกลุ 5,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก โดยนำยอภิวฒัน์ หล่อวไิลกลุ 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00330 ลว. 22 ม.ิย.63
341 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00406 ลว. 26 ม.ิย. 63
342 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00407 ลว. 25 ม.ิย. 63
343 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00408 ลว. 26 ม.ิย. 63
344 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00409 ลว. 24 มิย. 63
345 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00410 ลว. 24 ม.ิย. 63



346 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00411 ลว. 25 ม.ิย. 63
347 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00413 ลว. 24 ม.ิย. 63
348 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00414 ลว. 24 ม.ิย. 63
349 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00415 ลว. 23 ม.ิย. 63
350 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00417 ลว. 25 ม.ิย. 63
351 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00418 ลว. 24 ม.ิย. 63
352 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0094 ลว. 26 ม.ิย. 63
353 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน 3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0095 ลว. 25 ม.ิย. 63
354 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 99,430.00         99,430.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ยูแฮนด์ ว ีโฮลด้ิง 41,730 บำท/หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 57,700 บำท บ.ยูแฮนด์ ว ีโฮลด้ิง 41,730 บำท/หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 57,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00342 ลว. 24 ม.ิย. 63
355 วธิเีฉพำะเจำะจง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00341 ลว. 24 ม.ิย. 63
356 ซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว   จ ำนวน 22 รำยกำร 22,910.00         22,910.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 22,910 บำท/หจก.เพือ่นเรียนวทิยำภัณฑ์ 27,590 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 22,910 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0072 ลว. 23 ม.ิย. 63
357 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00           1,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,500 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00374 ลว. 25 ม.ิย. 63
358 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 20 รำยกำร 3,760.00           3,760.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 3,360 บำท/บ.แฮนโกรวเ์ซอร่ี 400 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 3,360 บำท/บ.แฮนโกรวเ์ซอร่ี 400 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00373 ลว. 25 ม.ิย. 63
359 PO6306-00374 ลว. 25 ม.ิย. 63
360 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,614.00           5,614.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 5,614 บ. บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 5,614 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00092 ลว. 29 ม.ิย. 63
361 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,900.00           3,900.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จ ำกดั  3,900 บ. บ. นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จ ำกดั  3,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00419 ลว. 29 ม.ิย. 63
362 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,600.00           5,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จ ำกดั  5,600 บ. บ. นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จ ำกดั  5,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00420 ลว. 29 ม.ิย. 63
363 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,400.00           6,400.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จ ำกดั  6,400 บ. บ. นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จ ำกดั  6,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00421 ลว. 29 ม.ิย. 63
364 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4731 ชม. 9,510.00           9,510.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง  9,510 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง  9,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00422 ลว. 29 ม.ิย. 63
365 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กค 5113 ชม. 6,190.00           6,190.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง  6,190 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง  6,190 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00423 ลว. 29 ม.ิย. 63
366 จำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงควำมชื้นของดิน 1,600.00           1,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรปฐพศีำสตร์ ภำควชิำพชืศำสตร์และปฐพศีำสตร์ 1,600 บำท ห้องปฏิบัติกำรปฐพศีำสตร์ ภำควชิำพชืศำสตร์และปฐพศีำสตร์ 1,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00456 ลว. 30 ม.ิย. 63
367 จดัจำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ PVC โลโกส้ถำบัน จ ำนวน 1 รำยกำร 4,975.50           4,975.50       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 4,975.50 บำท ร้ำนอนิดีไซน์ 4,975.50 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00432 ลว. 30 ม.ิย. 63
368 จดัซ้ือพลำสติกปูบ่อสีด ำ LDPE 300 ไมครอน 160,500.00       160,500.00   วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ (ประเทศไทย) 160,500.00 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ (ประเทศไทย) 160,500.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00401 ลว 29 ม.ิย. 63
369 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 92,871.00         92,871.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,500.00 บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,100.00 

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 29,091.00 หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 37,180.00
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,500.00 บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,100.00 บจก.
แกลสซ่ีแลนด์ 29,091.00 หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 37,180.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO 6306-0090 APO 6306-0091
 APO 6306-0092  APO 
6306-0093  ลว 29 ม.ิย. 63

370 จดัซ้ือวสัดุกำเรกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 17,150.00         17,150.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 17,150.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร เป็นเงิน 17,150.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00396 ลว 29 ม.ิย. 63
371 จำ้งท ำป้ำยศูนย์เรียนรู้ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,004.50         10,004.50     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 10,004.50 บำท ร้ำนอนิดีไซน์ 10,004.50 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00457 ลว 30 ม.ิย. 63
372 จำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 43,254.75         43,254.75     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ 43,254.75 บำท ร้ำนอนิดีไซน์ 43,254.75 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00460 ลว 30 ม.ิย. 63
373 จำ้งเหมำแรงงำนในกำรจดัท ำแปลง จ ำนวน 3 อตัรำ 7,500.00           7,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมพล กล่ินขจรไกล 2,500 บ. นำยเฉลิมพล กล่ินขจรไกล 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00448 ลว. 29 ม.ิย.63

นำงแอแ่ฮ หน่อพชิญ์ 2,500 บ. นำงแอแ่ฮ หน่อพชิญ์ 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00447 ลว. 29 ม.ิย.63
นำยละเอ สกณุำมำรุต 2,500 บ. นำยละเอ สกณุำมำรุต 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00444 ลว.29 ม.ิย.63

374 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 20 รำยกำร 29,920.00         29,920.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 29,920 บ. บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 29,920 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00264 ลว.17 ม.ิย.63
375 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 64,689.00         64,689.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั 64,689 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั 64,689 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00273 ลว.18 ม.ิย.63
376 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 38,980.00         38,980.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 38,980 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 38,980 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00274 ลว.18 ม.ิย.63
377 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 16,885.00         16,885.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 16,885 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 16,885 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0065 ลว.22 ม.ิย.63
378 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 41,125.00         41,125.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 41,125 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 41,125 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00334 ลว.23 ม.ิย.63
379 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,550.00         11,550.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,550 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00336 ลว.23 ม.ิย.63
380 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 31,260.00         31,260.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 31,260 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 31,260 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00335 ลว.23 ม.ิย.63
381 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 8,280.00           8,280.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 690 บ. บงชิชำงคอมพวิเตอร์ 690 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00340 ลว.24 ม.ิย.63
382 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 42 รำยกำร 49,217.00         49,217.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 49,217 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 49,217 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00344 ลว.24 ม.ิย.63
383 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร 7,402.00           7,402.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 7,402 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 7,402 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00346 ลว.24 ม.ิย.63
384 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 7,072.00           7,072.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 7,072 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 7,072 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00375 ลว.25 ม.ิย.63
385 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 2,514.20           2,514.20       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่แจนิโทรเรียล ซัพพลำย จ ำกดั บ.เชียงใหม่แจนิโทรเรียล ซัพพลำย จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00376 ลว.25 ม.ิย.63
386 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 29,400.00         29,400.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 29,400 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 29,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00379 ลว.25 ม.ิย.63
387 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 8,300.00           8,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 8,300 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 8,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00378 ลว.25 ม.ิย.63
388 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 3,680.00           3,680.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป 3,680 บ. บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป 3,680 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00377 ลว.25 ม.ิย.63
389 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,440.00         19,440.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ฮกวสัดุเชียงใหม่ จ ำกดั 19,440 บ. หจก.ฮกวสัดุเชียงใหม่ จ ำกดั 19,440 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0085 ลว.26 ม.ิย.63
390 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 23,480.00         23,480.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,480 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,480 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0082 ลว.26 ม.ิย.63
391 จำ้งเหมำแรงงำน จ ำนวน 1 งำน 2,500.00           2,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำววลิำสินี ตองตึง 2,500 บ. นำงสำววลิำสินี ตองตึง 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-003386 ลว.26 ม.ิย.63
392 จำ้งเหมำแรงงำน จ ำนวน 1 งำน 2,500.00           2,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวน ำเดอ ยะปำ 2,500 บ. นำงสำวน ำเดอ ยะปำ 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00388 ลว.26 ม.ิย.63
393 จำ้งเหมำแรงงำน จ ำนวน 1 งำน 2,500.00           2,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพรศักด์ิ กะจะยอ 2,500 บ. นำยพรศักด์ิ กะจะยอ 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00389 ลว.26 ม.ิย.63
394 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 11,496.00         11,496.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั 11,496  บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกดั 11,496  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0084 ลว.26 ม.ิย.63
395 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 25,275.00         25,275.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 25,275 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 25,275 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0083 ลว.26 ม.ิย.63
396 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,980.00         15,980.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,980 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,980 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00402 ลว.29 ม.ิย.63
397 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,600.00           7,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,600 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00403 ลว.29 ม.ิย.63



398 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 16,750.00         16,750.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 16,750 บ. บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 16,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00404 ลว.29 ม.ิย.63
399 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,400.00           5,400.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 5,400 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 5,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00405 ลว.29 ม.ิย.63
400 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 5,950.00           5,950.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 5,950 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 5,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00412 ลว.29 ม.ิย.63
401 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 5,270.00           5,270.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 5,270 บ. บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 5,270 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00416 ลว.29 ม.ิย.63
402 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 34,715.00         34,715.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,715 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,715 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0096 ลว.29 ม.ิย.63
403 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00           3,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 3,000 บ. บ.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 3,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0097 ลว.29 ม.ิย.63
404 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,260.00           1,260.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,260 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,260 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0098 ลว.29 ม.ิย.63
405 จำ้งวเิครำะหN์on-GMOs ในผลผลิต 1 ตัวอย่ำง 2,140.00           2,140.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 2,140 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 2,140 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00433 ลว.30 ม.ิย.63
406 จำ้งเหมำวเิครำะห์ปริมำณโลหะหนัก 4 รำยกำร 123,264.00       123,264.00   วธิเีฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 123,264 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 123,264 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00452 ลว.30 ม.ิย.63
407 จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 รำยกำร 7,500.00           7,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐธยำน์กอ๊ปปี ้7,500 บ. ร้ำนณัฐธยำน์กอ๊ปปี ้7,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00453 ลว.30 ม.ิย.63
408 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร  จ ำนวน 10 รำยกำร 120,500.00       120,500.00   วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,850.00 บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 59,428.00 บจก.

ฮอทิโกร 28,700.00 บจก.แกลลซ่ีแลนด์ 26,100.00
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,850.00 บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 59,428.00 บจก.ฮอทิ
โกร 28,700.00 บจก.แกลลซ่ีแลนด์ 26,100.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00390 6306-00391 
6306-00392 APO6306-0086 
APO6306-0087 APO6306-0088 
ลว 29 ม.ิย. 63

409 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,475.00           5,475.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำเรกษตร 2,370.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,105.00 หจก.ธ.ปรำณีกำเรกษตร 2,370.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,105.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00395 PO6306-00394 
ลว 29 ม.ิย. 63

410 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 8,421.00           8,421.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,595.00 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,696.00 ร้ำนเชียงฮง
 4,130.00

ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,595.00 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,696.00 ร้ำนเชียงฮง 
4,130.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00398 PO6306-00399 
PO6306-00400 ลว 29 ม.ิย. 63

411 จำ้งเหมำแรงงำน จ ำนวน 3 รำย 7,500.00           7,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยลำยจงั จนิตะพมู 2,500 นำยศุภชัย ปรำศจำกอทิธพิล 2,500 นำยอนันต์ ไพศำลพนำ 2,500.00นำยลำยจงั จนิตะพมู 2,500 นำยศุภชัย ปรำศจำกอทิธพิล 2,500 นำยอนันต์ ไพศำลพนำ 2,500.00ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00438 PO6306-00439 
PO6306-00441 ลว 26 ม.ิย. 63

412 จำ้งผลิตส่ือ จ ำนวน 3 รำยกำร 50,000.00         50,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ทรำยมีเดียโปรดักชั่น 50,000.00 หจก.ทรำยมีเดียโปรดักชั่น 50,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0099 ลว 30 ม.ิย. 63
413 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ จ ำนวน 11 รำยกำร 8,300.00           8,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 8,300.00 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 8,300.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00393 ลว 29 ม.ิย. 63
414 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 11 รำยกำร 84,938.00         84,938.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วสัดุ  84,938.00 บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วสัดุ  84,938.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6306-0089 ลว 29 ม.ิย. 63
415 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 17 รำยกำร 99,975.00         99,975.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นิเจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี 99,975.00 ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นิเจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี 99,975.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00397 ลว 29 ม.ิย 63
416 จำ้งผลิตส่ือสนับสนุนชุมชน จ ำนวน 4 ป้ำย 31,672.00         31,672.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธกิะลัส 31,672 บำท ร้ำนอนิดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธกิะลัส 31,672.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00380 ลว. 26 มิย.63
417 จำ้งเหมำไถปรับพืน้ที ่จ ำนวน 1 งำน 20,000.00         20,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเท่ำ  แซ่ยั้ง 20,000 บำท นำยเท่ำ  แซ่ยั้ง 20,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00381 ลว. 26 มิย.63
418 จำ้งปรับพืน้ทีแ่ปลงเกษตรกร 3 คน คนละ 10 วนั 7,500.00           75,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภูวดล  ศรหยกภูษิต 2,500 บ./นำยบุญลือ  สยมภูด ำเนิน 2,500 บ./นำยอมรินทร์  ศรหยกภูษิต 2,500 บ.นำยภูวดล  ศรหยกภูษิต 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00382 ลว.26 มิย.63

นำยบุญลือ  สยมภูด ำเนิน 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00383 ลว. 26 มิย.63
นำยอมรินทร์  ศรหยกภูษิต 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00384 ลว. 26 มิย.63

419 จำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ฉลำกสินค้ำ 165 แผ่น 9,886.80           9,886.80       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธกิะลัส 9,886.80 บำท ร้ำนอนิดีไซน์ โดย นำงณฐมณ  ฤทธกิะลัส 9,886.80 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00385 ลว. 26 มิย.63
450 จำ้งเหมำแรงงำนจ ำนวน 3 รำย 7,500.00           7,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไสย์ สมบัติทิพย์ศิริ 2,500 น.ส.มณีนุช สินยี่ 2,500 นำงวลัลีย์ เลำยี่ป๋ำ 2,500.00นำยไสย์ สมบัติทิพย์ศิริ 2,500 น.ส.มณีนุช สินยี่ 2,500 นำงวลัลีย์ เลำยี่ป๋ำ 2,500.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00462  PO6306-00463 

PO6306-00464ลว 26 ม.ิย. 63
451 จำ้งเหมำแรงงำนจ ำนวน 3 รำย 7,500.00           7,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพะดิวำ เรืองรุ่งวจิติร 2,500 บ./ นำยพะดิวำ เรืองรุ่งวจิติร 2,500 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00465 ลว. 26 ม.ิย.63

นำยเละที เรืองรุ่งวจิติร 2,500 บ. / นำยเละที เรืองรุ่งวจิติร 2,500 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00466 ลว. 26 ม.ิย.63
นำยพะดิวำ เนติภูธร 2,500 บ. นำยพะดิวำ เนติภูธร 2,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00467 ลว. 26 ม.ิย.63

452 จำ้งเหมำแรงงำนจ ำนวน 3 รำย 7,500.00           7,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอ ำพล ลอโล๊ะ 2,500 บ./ นำยอ ำพล ลอโล๊ะ 2,500 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00468 ลว. 26 ม.ิย.63
น.ส.อำซำมะ จำ่ค ำชิโล๊ะ 2,500 บ./ น.ส.อำซำมะ จำ่ค ำชิโล๊ะ 2,500 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00469 ลว. 26 ม.ิย.63
นำยวงศ์วรัณ ศักดำบูรณกลุ 2,500 นำยวงศ์วรัณ ศักดำบูรณกลุ 2,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00470 ลว. 26 ม.ิย.63

453 จดัซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 9,900.00           9,900.00       วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 9,900 บำท มูลนิธโิครงกำรหลวง 9,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00312 ลว. 19 ม.ิย.63
454 จำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงปลูกพชือำหำรสนับสนุนผู้ได้รับ 7,500.00           7,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวนิัย ยิ่งคุณจตุัรัส 2,500 บำท นำยวนิัย ยิ่งคุณจตุัรัส 2,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00424 ลว. 29 ม.ิย.63
455 ผลกระทบ จำกโควดิ-19 จ ำนวน 3 อตัรำ นำยธญักร ภูภัพ 2,500 บำท นำยธญักร ภูภัพ 2,500 บำท PO6306-00425 ลว. 29 ม.ิย.63

นำยผะกอดำ อภิมหำชัย 2,500 บำท นำยผะกอดำ อภิมหำชัย 2,500 บำท PO6306-00426 ลว. 29 ม.ิย.63
456 จำ้งกอ่สร้ำงถนนทำงเข้ำห้องเย็นเกบ็เมล็ดพนัธุเ์ฮมพ ์ณ สถำบันวจิยั 71,000.00         71,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กำยกจิเกษม 71,000 บำท ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กำยกจิเกษม 71,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00461 ลว. 30 ม.ิย.63
457 และพฒันำพืน้ทีสู่ง (องค์กำรมหำชน) จงัหวดัเชียงใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร
458 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00           36.00           วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  3,600 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00440 ลว. 26 ม.ิย. 63
459 จำ้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7131 ชม. 9,095.54           9,095.54       วธิเีฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่จ ำกดั 9,095.54 บ. บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่จ ำกดั 9,095.54 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00442 ลว. 30 ม.ิย. 63
460 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 1กค 5108 ชม. 8,480.00           8,480.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง  8,480 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง  8,480 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00443 ลว. 30 ม.ิย. 63
461 จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 1กค 5112 ชม. 7,790.00           7,790.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง  7,790 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง  7,790 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00445 ลว. 30 ม.ิย. 63
462 จำ้งซ่อมประตูม้วน อำคำรวจิยัชั้น 1 พร้อมฝ้ำเพดำน 52,000.00         52,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บ. ไลออ้นเม็ททอลซีท (งดง) จ ำกดั)  52,000 บ. บ. ไลออ้นเม็ททอลซีท (งดง) จ ำกดั)  52,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00446 ลว. 30 ม.ิย. 63
463 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนและวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 7,380.00           7,380.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,380 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,380 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00434 ลว.30 ม.ิย.63
464 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนและวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 31 รำยกำร 79,550.00         79,550.00     วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 79,550 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 79,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00449 ลว.30 ม.ิย.63
465 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,000.00           7,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 7,000 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00458 ลว. 30 มิย 63
466 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 150.00              150.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 150 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 150 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00455 ลว. 30 มิย 63
467 จดัจำ้งตรวจสุขภำพ จ ำนวน 3 รำยกำร 24,300.00         24,300.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัทเปำโล 24,300 บำท บริษัทเปำโล 24,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00459 ลว. 30 มิย 63



468 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 14,900.00         14,900.00     วธิเีฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 14,900 บำท มูลนิธโิครงกำรหลวง 14,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00430 ลว. 30 มิย 63
469 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 22,500.00         22,500.00     วธิเีฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี 22,500 บำท สวนไผ่บุญธรรมมี 22,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6306-00431 ลว. 30 มิย 63
470 รำยงำนขอซ้ือ ต้นกล้ำผร่ัง และต้นกล้ำมะม่วง          39,000.00      39,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสงวน ผำหลัก / 39,000 นำยสงวน ผำหลัก / 39,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7101 ลว. 1 มิ.ย. 63
471 รำยงำนขอซ้ือ ต้นกล้ำพลับ พชี (ท้อ) และสำล่ี          56,000.00      56,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชัยฤทธิ ์ยุติธรรม / 56,000 นำยชัยฤทธิ ์ยุติธรรม / 56,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7100 ลว. 1 มิ.ย. 63
472 รำยงำนขอซ้ือลูกสุกร          30,000.00      30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอศันี เจริญสุชีว ี/ 30,000 นำยอศันี เจริญสุชีว ี/ 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7111 ลว. 1 มิ.ย. 63
473 รำยงำนซ้ือเมล็ดพนัธุถ์ั่วและเมล็ดพนัธุข์้ำว          60,000.00      60,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอดุม ชะลิ / 40,000 นำยอดุม ชะลิ / 40,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7099 ลว. 1 มิ.ย. 63

นำยบุญสี กำไว / 20,000 นำยบุญสี กำไว / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

474 รำยงำนจำ้งเหมำผลิตอปุกรณ์ป้องกนักำรระบำดโรคติดต่อ          25,000.00      25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. นิภำ ลำวออื / 25,000 น.ส. นิภำ ลำวออื / 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7152 ลว. 1 มิ.ย. 63
475 รำยงำนขอซ้ือกล้ำหญ้ำแฝก          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุค ำ ขัตหลง / 20,000 นำยสุค ำ ขัตหลง / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7153 ลว. 1 มิ.ย. 63
476 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง          64,460.00      64,460.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ท.ีกรุ๊ป คอนสตรัคชั่น / 64,460 หจก. อำร์ท.ีกรุ๊ป คอนสตรัคชั่น / 64,460 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7154 ลว. 1 มิ.ย. 63
477 รำยงำนขอซ้ือต้นเมเปิล้          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยน ำพร ศิลปะพงไพร / 20,000 นำยน ำพร ศิลปะพงไพร / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7155 ลว. 1 มิ.ย. 63
478 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์เพือ่สนับสนุนโครงกำรสนับสนุนแหล่งกกัเกบ็น้ ำ         29,980.00      29,980.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. สลำบ ซีเมนต์บล็อค / 29,980 หจก. สลำบ ซีเมนต์บล็อค / 29,980 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7162 ลว. 1 มิ.ย. 63
479 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ( น้ ำมันแกส๊โซฮอล์ 95 )               800.00          800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 800 สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7164 ลว. 1 มิ.ย. 63
480 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์เพือ่สนับสนุนโครงกำรสนับสนุนระบบท่อส่งน้ ำ         17,325.00      17,325.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. สลำบ ซีเมนต์บล็อค / 17,325 หจก. สลำบ ซีเมนต์บล็อค / 17,325 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7166 ลว. 1 มิ.ย. 63
481 รำยงำนขอเหมำรถตู้ จ ำนวน 1 คัน            9,000.00        9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศิริวฒัน์ สุนันท์ / 9,000 นำยศิริวฒัน์ สุนันท์ / 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7210 ลว. 2 มิ.ย. 63
482 รำยงำนขอเหมำจดัท ำโครงสร้ำงประกอบนิทรรศกำร          26,500.00      26,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพะค่ัว ทองผำโคทร / 26,500 นำยพะค่ัว ทองผำโคทร / 26,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7211 ลว. 2 มิ.ย. 63
483 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตทำงกำรเกษตรจดันิทรรศกำรฯ          32,000.00      32,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ ใจเตียม / 8,000 นำยช ำนำญ ใจเตียม / 8,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.7212 ลว. 2 มิ.ย. 63

นำงล ำดวล อตุภิระ / 4,500 นำงล ำดวล อตุภิระ / 4,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำยพรีวสั มิตรมหำยศ / 5,750 นำยพรีวสั มิตรมหำยศ / 5,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำยเจี๊ยะ แซ่ยะ / 4,750 นำยเจี๊ยะ แซ่ยะ / 4,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำงบุษบำ กำ๋ติ / 9,000 นำงบุษบำ กำ๋ติ / 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

484 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถกระบะโครงเหล็กขนของ          11,000.00      11,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเทวนิทร์ โสภำ / 11,000 นำยเทวนิทร์ โสภำ / 11,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7213 ลว. 2 มิ.ย. 63
485 รำยงำนขอซ้ือลูกพนัธุป์ลำ          11,000.00      11,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนฉัตรพนัธุป์ลำ / 11,000 ร้ำนฉัตรพนัธุป์ลำ / 11,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7191 ลว. 2 มิ.ย. 63
486 รำยงำนขอจำ้งดูแลแปลงทดสอบฯ            5,000.00        5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมำน พทิยำกรกลุ / 5,000 นำยสมำน พทิยำกรกลุ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2404 ลว. 2 มิ.ย. 63
487 รำยงำนขอจำ้งดูแลแปลงทดสอบฯ          15,000.00      15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพะเกล่ำ ซิโน / 15,000 นำยพะเกล่ำ ซิโน / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2405 ลว. 2 มิ.ย. 63
488 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตเกษตร          75,000.00      75,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงประกำยรัศมี ปินค ำ / 75,000 นำงประกำยรัศมี ปินค ำ / 75,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2406 ลว. 2 มิ.ย. 63
489 รำยงำนขอจำ้งดูแปลงศึกษำกำรผลิตหัวพนัธุบ์ุกฯ          10,000.00      10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบูชำ วนำเฉลิมดวง / 10,000 นำยบูชำ วนำเฉลิมดวง / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2407 ลว. 2 มิ.ย. 63
490 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตเกษตร          59,000.00      59,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเจริญ สิงห์ค ำ / 59,000 นำยเจริญ สิงห์ค ำ / 59,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2408 ลว. 2 มิ.ย. 63
491 รำยงำนขอซ้ือน้ ำผ้ึงจำกผ้ึงโพรง          45,000.00      45,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยซอมำ กำแฮ / 45,000 นำยซอมำ กำแฮ / 45,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2409 ลว. 2 มิ.ย. 63
492 รำยงำนขอจำ้งเหมำบริกำรงำนเตรียมพืน้ทีแ่ละก ำจดัวชัพชื            3,000.00        3,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบ้ง แซ่วำ่ง / 3,000 นำยบ้ง แซ่วำ่ง / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2410 ลว. 2 มิ.ย. 63
493 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตร ( ปุย๋อนิทรีย์ )          57,600.00      57,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. คอมโพสท์ ยูอ ิ/ 57,600 บจก. คอมโพสท์ ยูอ ิ/ 57,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7294 ลว. 2 มิ.ย. 63
494 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์สนับสนุนแหล่งกกัเกบ็น้ ำส ำรองฯ          15,004.00      15,004.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. ชัยเสถียร (ไชยปรำกำร) / 15,004 หจก. ชัยเสถียร (ไชยปรำกำร) / 15,004 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7295 ลว. 2 มิ.ย. 63
495 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธุถ์ั่วแดงหลวง          45,000.00      45,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงยำ อำชำวฒันกลุ / 45,000 นำงยำ อำชำวฒันกลุ / 45,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7297 ลว. 2 มิ.ย. 63
496 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง            5,160.00        5,160.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. นภำภัณฑ์ 2019 / 5,160 บจก. นภำภัณฑ์ 2019 / 5,160 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7298 ลว. 2 มิ.ย. 63
497 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้          22,970.00      22,970.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ กำ๋ติ / 20,000 นำยยุทธนำ กำ๋ติ / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7299 ลว. 2 มิ.ย. 63

น.ส.กฤติมำ ป้อมปรำกำร / 2,970 น.ส.กฤติมำ ป้อมปรำกำร / 2,970 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

498 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์สนับสนุนระบบท่อฯ          15,000.00      15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนง ค้ำวสัดุกอ่สร้ำง / 15,000 ร้ำนเจตจ ำนง ค้ำวสัดุกอ่สร้ำง / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7300 ลว. 2 มิ.ย. 63
499 รำยงำนขอซ้ือหมูด ำ          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมิตร ขัตค ำกอง / 20,000 นำยมิตร ขัตค ำกอง / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7301 ลว. 2 มิ.ย. 63
500 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำเงำะ          40,500.00      40,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงทองใบ ตันตำ / 40,500 นำงทองใบ ตันตำ / 40,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7302 ลว. 2 มิ.ย. 63
501 รำยงำนขอซ้ือกล้ำหญ้ำแฟกแบบรำกเปลือย          25,000.00      25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง คุณำนุสรณ์กลุ / 25,000 นำยบุญส่ง คุณำนุสรณ์กลุ / 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7303 ลว. 2 มิ.ย. 63
502 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพนัธุห์ญ้ำแฝก          62,500.00      62,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมูล โนนิลและน.ส.ณัฐชยำ เตำะเมำะ / 62,500 นำยมูล โนนิลและน.ส.ณัฐชยำ เตำะเมำะ / 62,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7306 ลว. 2 มิ.ย. 63
503 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์สนับสนุนแหล่งกกัเกบ็น้ ำส ำรองฯ          15,000.00      15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนยุพำ กำรค้ำ / 15,000 ร้ำนยุพำ กำรค้ำ / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7307 ลว. 2 มิ.ย. 63
504 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์สนับสนุนแหล่งกกัเกบ็น้ ำส ำรองฯ          30,710.00      30,710.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบุญมำ อนิพรม / 30,710 นำยบุญมำ อนิพรม / 30,710 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7308 ลว. 2 มิ.ย. 63
505 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ            7,500.00        7,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7357 ลว. 4 มิ.ย. 63
506 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ            7,500.00        7,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7358 ลว. 4 มิ.ย. 63
507 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ            7,500.00        7,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7359 ลว. 4 มิ.ย. 63



508 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            3,000.00        3,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ปัม้น้ ำมัน ปตท อ ำเภอท่ำวงัผำ / 3,000 ปัม้น้ ำมัน ปตท อ ำเภอท่ำวงัผำ / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7360 ลว. 4 มิ.ย. 63
509 รำยงำนขอจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ฯ            9,720.00        9,720.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจริยำ มหำพฤษ์ / 9,720 นำงจริยำ มหำพฤษ์ / 9,720 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7361 ลว. 4 มิ.ย. 63
510 รำยงำนขอจดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร            9,844.00        9,844.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกชัยเคมีเกษตร / 9,844 ร้ำนเอกชัยเคมีเกษตร / 9,844 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7362 ลว. 4 มิ.ย. 63
511 รำยงำนขอจำ้งเหมำกอ่สร้ำงป้ำยส ำนักงำนโครงกำร          10,000.00      10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรีะศักด์ิ สุทธ ิ/ 10,000 นำยวรีะศักด์ิ สุทธ ิ/ 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7363 ลว. 4 มิ.ย. 63
512 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรด ำเนินฯ          26,407.60      26,407.60 วธิเีฉพำะเจำะจง สิริภัณฑ์ / 26,407.60 สิริภัณฑ์ / 26,407.60 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7364 ลว. 4 มิ.ย. 63
513 รำยงำนขอจำ้งแรงงำนฯ            8,750.00        8,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศิริชัย จนัทำพลู / 8,750 นำยศิริชัย จนัทำพลู / 8,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2449 ลว. 5 มิ.ย. 63
514 รำยงำนขอจำ้งเหมำเตรียมแปลงปลูกป่ำ          15,000.00      15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประกำศิต เชอมือกู่ / 15,000 นำยประกำศิต เชอมือกู่ / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7552 ลว. 9 มิ.ย. 63
515 รำยงำนขอจดัซ้ือต้นกล้ำไม้          41,010.00      41,010.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนงอกงำมพนัธุไ์ม้ / 40,510 ร้ำนงอกงำมพนัธุไ์ม้ / 40,510 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7553 ลว.9 มิ.ย. 63

น.ส.พชิชำนันท์ แตะวอ / 500 น.ส.พชิชำนันท์ แตะวอ / 500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

516 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตร          11,470.00      11,470.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงนฤมล อรรถธนำวำณิช / 11,470 นำงนฤมล อรรถธนำวำณิช / 11,470 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7554 ลว. 9 มิ.ย. 63
517 รำยงำนขอซ้ือท่อพวีซีี          50,750.00      50,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวฒัน์ ค้ำวสัดุ / 50,750 ร้ำนชัยวฒัน์ ค้ำวสัดุ / 50,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7555 ลว. 9 มิ.ย. 63
518 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ            9,750.00        9,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสุขประเสริฐ ฟำร์มเห็ด / 9,750 ร้ำนสุขประเสริฐ ฟำร์มเห็ด / 9,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7556 ลว. 9 มิ.ย. 63
519 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ            9,500.00        9,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสุขประเสริฐ ฟำร์มเห็ด / 9,500 ร้ำนสุขประเสริฐ ฟำร์มเห็ด / 9,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7557 ลว. 9 มิ.ย. 63
520  รำยงำนขอจดัจำ้งเหมำบริกำรดูแลแปลงปลูกไม้ผลฯ          15,000.00      15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสิทธเิดช คีรีแกว้สูง / 15,000 นำยสิทธเิดช คีรีแกว้สูง / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2513 ลว. 9 มิ.ย. 63
521  รำยงำนขอจดัจำ้งเหมำบริกำรดูแลแปลงปลูกไม้ผลฯ          15,000.00      15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวศิิษฎ์ ยศยิ่งอภิรำม / 15,000 นำยวศิิษฎ์ ยศยิ่งอภิรำม / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2512 ลว. 9 มิ.ย. 63
522  รำยงำนขอจดัจำ้งเหมำบริกำรดูแลแปลงปลูกไม้ผลฯ          15,000.00      15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยปฏิพล ท่ออ ิ/15,000 นำยปฏิพล ท่ออ ิ/15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2511 ลว. 9 มิ.ย. 63
523 รำยงำนจำ้งท ำฐำนไซโล          25,000.00      25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.กรทิพย์ แสงประสิทธิ ์/ 25,000 น.ส.กรทิพย์ แสงประสิทธิ ์/ 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2508 ลว. 9 มิ.ย. 63
524 รำยงำนขอจำ้งรำงงำนสร้ำงชั้นเหล็กวำงของ          35,000.00      35,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสวสัด์ิ บุญชู / 35,000 นำยสวสัด์ิ บุญชู / 35,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2509 ลว. 9 มิ.ย. 63
525 รำยงำนขอจำ้งเหมำแรงงำนเตรียมพืน้ทีฯ่          21,000.00      21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.แดง อธพิรม / 21,000 น.ส.แดง อธพิรม / 21,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2510 ลว. 9 มิ.ย. 63
526 รำยงำนขอจำ้งติดต้ังระบบอนิเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง               963.00          963.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ทีโอที / 963 บจก. ทีโอที / 963 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สผ. 599 ลว. 10 มิ.ย. 63
527 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธุพ์ชืไร่          39,950.00      39,950.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดนัย อนิทร์มำตร์ / 39,950 นำยดนัย อนิทร์มำตร์ / 39,950 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7617 ลว. 10 มิ.ย. 63
528 รำยงำนขอซ้ือกล้ำเสำวรสหวำน          30,000.00      30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจฑุำรัตน์ ค ำฤทธิ ์/ 30,000 นำงจฑุำรัตน์ ค ำฤทธิ ์/ 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7618 ลว. 10 มิ.ย. 63
529 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์สนับสนุนกลุ่มปศุสัตว์          49,634.00      49,634.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพชัรกลุ แดงต๊ะ / 49,634 นำยพชัรกลุ แดงต๊ะ / 49,634 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7619 ลว. 10 มิ.ย. 63
530 รำยงำนขอจำ้งแรงงำนจดัท ำระบบฯ          27,500.00      27,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมำน ปัญญำวงค์คีรี / 7,500 นำยสมำน ปัญญำวงค์คีรี / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7609 ลว. 10 มิ.ย. 63

นำยซอมำ กำแฮ / 15,000 นำยซอมำ กำแฮ / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำยจรัส บัวสร้อย / 5,000 นำยจรัส บัวสร้อย / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

531 รำยงำนขอซ้ือในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ            5,300.00        5,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. กอ่เกดิ 2016 / 5,300 หจก. กอ่เกดิ 2016 / 5,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7625 ลว. 10 มิ.ย. 63
532 รำยงำนขอซ้ืออปุกรณ์ป้องกนักำรระบำดโรคติดเซ้ือไวรัสโคโรนำ 2019         63,500.00      63,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. สิงห์นำรำชำ / 63,500 บจก. สิงห์นำรำชำ / 63,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7611 ลว. 10 มิ.ย. 63
533 รำยงำนจำ้งเหมำรถยนต์เกษตรกร            1,500.00        1,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไกรสอน ขุ่ยอำภัย / 1,500 นำยไกรสอน ขุ่ยอำภัย / 1,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7613 ลว. 10 มิ.ย. 63
534 รำยงำนขอจำ้งเหมำจดัท ำหน้ำกำกอนำมัย          25,000.00      25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงฐิติรัตน์ อศัวไกรศรี / 25,000 นำงฐิติรัตน์ อศัวไกรศรี / 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7627 ลว. 10 มิ.ย. 63
535 รำยงำนขอจำ้งเหมำจดัท ำหน้ำกำกอนำมัย          12,500.00      12,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงลัดดำวลัย์ อำงี / 12,500 นำงลัดดำวลัย์ อำงี / 12,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7628 ลว. 10 มิ.ย. 63
536 รำยงำนจำ้งเหมำรถยนต์เกษตรกร            3,000.00        3,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ ปันยวง / 1,500 นำยสุชำติ ปันยวง / 1,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7614 ลว. 10 มิ.ย. 63

นำยสุทัศน์ ทองสวำ่ง / 1,500 นำยสุทัศน์ ทองสวำ่ง / 1,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

537 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรด ำเนินกำรกจิกรรมพฒันำแหล่งน้ ำฯ         91,980.00      91,980.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพชัรกลุ แดงต๊ะ / 91,980 นำยพชัรกลุ แดงต๊ะ / 91,980 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7602 ลว. 10 มิ.ย. 63
538 รำยงำนขอจำ้งแรงงำนจดัท ำระบบน้ ำเพือ่กำรเกษตร            6,000.00        6,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธนรักษ์ คนธสิงห์ / 6,000 นำยธนรักษ์ คนธสิงห์ / 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7610 ลว. 10 มิ.ย. 63
539 รำยงำนขอจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ            7,500.00        7,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7607 ลว. 10 มิ.ย. 63
540 รำยงำนขอจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ          37,175.00      37,175.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิภำพำนิชย์ / 37,175 ร้ำนสุนิภำพำนิชย์ / 37,175 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7606 ลว. 10 มิ.ย. 63
541 รำยงำนขอจดัจำ้งผลิตส่ือในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ          10,600.00      10,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ / 10,600 ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ / 10,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7604 ลว. 10 มิ.ย. 63
542 รำยงำนขอจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ          21,794.00      21,794.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ภัทรวดีน้ ำแพร่วสัดุ / 21,794 บจก. ภัทรวดีน้ ำแพร่วสัดุ / 21,794 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7605 ลว. 10 มิ.ย. 63
543 รำยงำนขอจำ้งเหมำดูแลป่ำแปลงเดิม            5,000.00        5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจฑุำรัตน์ ค ำฤทธิ ์/ 5,000 นำงจฑุำรัตน์ ค ำฤทธิ ์/ 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7601 ลว. 10 มิ.ย. 63
544 รำยงำนขอจำ้งเหมำพฒันำระบบนิเวศป่ำต้นน้ ำ          37,500.00      37,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.นิสำนำฏ ปิมปำตัน / 37,500 น.ส.นิสำนำฏ ปิมปำตัน / 37,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7612 ลว. 10 มิ.ย. 63
545 รำยงำนขอจำ้งเหมำย้ำยต้นกล้ำกำแฟ จ ำนวน 1,500 ต้น            5,400.00        5,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงเพญ็ศรี กสุุมไพร / 5,400 นำงเพญ็ศรี กสุุมไพร / 5,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2500 ลว. 10 มิ.ย. 63
546 รำยงำนขอจำ้งเหมำจ ำแนกเกสรพชืในน้ ำผ้ึงฯ          14,000.00      14,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. ฮิวลัม ต่ัง / 14,000 น.ส. ฮิวลัม ต่ัง / 14,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2551 ลว. 10 มิ.ย. 63
547 รำยงำนขอจำ้งเหมำแรงงำนเตรียมพืน้ทีฯ่          21,600.00      21,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยแอด๊ สุภำหล้ำ / 7,200 นำยแอด๊ สุภำหล้ำ / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2550 ลว. 10 มิ.ย. 63

นำยสมจติร สำวโพ / 7,200 นำยสมจติร สำวโพ / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ



นำยพรีศุภ แกง่สร้อย / 7,200 นำยพรีศุภ แกง่สร้อย / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

548 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธุแ์ละต้นกล้ำพชืท้องถิ่น          43,000.00      43,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธนำกร ดวงปัน / 43,000 นำยธนำกร ดวงปัน / 43,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2553 ลว. 10 มิ.ย. 63
549 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพนัธุพ์ชื          30,000.00      30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสิริตำวรรณ ทำแกว้ / 19,500 นำงสิริตำวรรณ ทำแกว้ / 19,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2554 ลว. 10 มิ.ย. 63

น.ส. ศศิประภำ เลำวะ / 10,500 น.ส. ศศิประภำ เลำวะ / 10,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

550 รำยงำนขอซ้ือสมุนไพร            8,400.00        8,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.นิชนำถ จ ำรัสไพร / 8,400 น.ส.นิชนำถ จ ำรัสไพร / 8,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2567 ลว. 11 มิ.ย. 63
551 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถยนต์เกษตรกร            1,500.00        1,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย วรรณฤทธิ ์/ 1,500 นำยอ ำนวย วรรณฤทธิ ์/ 1,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7672 ลว. 11 มิ.ย. 63
552 รำยงำนขอจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรสนับสนุนกจิกรรมฯ            7,500.00        7,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7752 ลว. 15 มิ.ย. 63
553 รำยงำนขอซ้ือวสัดุเพือ่สนับสนุนกจิกรรมโครงกำรลดคำร์บอน          24,920.00      24,920.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. อโีคโลจดีีไซน์ / 24,920 บจก. อโีคโลจดีีไซน์ / 24,920 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7793 ลว. 15 มิ.ย. 63
554 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล          19,500.00      19,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสญำนี ออ่นจติร / 19,500 นำงสญำนี ออ่นจติร / 19,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7794 ลว. 15 มิ.ย. 63
555 รำยงำนขอซ้ือยอดพนัธุม์ันเทศญีปุ่น่          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอติชำต จกัร์ค ำปัน / 20,000 นำยอติชำต จกัร์ค ำปัน / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2609 ลว. 15 มิ.ย. 63
556 รำยงำนขอจำ้งเตรียมพืน้ทีป่ลูกต้นแม่พนัธุเ์สำวรส          10,000.00      10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยประสงค์ อดุมวรกจิ / 10,000 นำยประสงค์ อดุมวรกจิ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2610 ลว. 15 มิ.ย. 63
557 รำยงำนขอซ้ือวสัดุประปำ          99,100.00      99,100.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบุณชุ่มวสัดุภัณฑ์ / 99,100 ร้ำนบุณชุ่มวสัดุภัณฑ์ / 99,100 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2611 ลว. 15 มิ.ย. 63
558 รำยงำนขอซ้ือสมุนไพร            6,400.00        6,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบุญช่วย เตำะเมำะ / 6,400 นำยบุญช่วย เตำะเมำะ / 6,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2633 ลว. 16 มิ.ย. 63
559 รำยงำนขอซ้ือสมุนไพร          21,750.00      21,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพะบึก นิยมยอดคีรี / 21,750 นำยพะบึก นิยมยอดคีรี / 21,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2634 ลว. 16 มิ.ย. 63
560 รำยงำนขอจำ้งท ำแปลงสำธติกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ ศรีแกว้ / 20,000 นำยสุริยำ ศรีแกว้ / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7841 ลว. 16 มิ.ย. 63
561 รำยงำนขอจำ้งท ำแปลงสำธติกำรผลิตปุย๋หมัก          10,000.00      10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพนม กำระหงษ์ / 10,000 นำยพนม กำระหงษ์ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7842 ลว. 16 มิ.ย. 63
562 รำยงำนขอซ้ืออำหำรสัตว์            8,470.00        8,470.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ฟำร์มเจแ็ดง / 8,470 บจก. ฟำร์มเจแ็ดง / 8,470 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7844 ลว. 16 มิ.ย. 63
563 รำยงำนขอจำ้งเหมำพฒันำระบบนิเวศป่ำต้นน้ ำ          40,500.00      40,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยดิเกำะบู สุริยะชัยพนัธ ์/ 13,000 นำยดิเกำะบู สุริยะชัยพนัธ ์/ 13,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7845 ลว. 16 มิ.ย. 63

นำยบุญสี กำไว / 20,000 นำยบุญสี กำไว / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำยสำยัณ กำใว / 7,500 นำยสำยัณ กำใว / 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

564 รำยงำนขอจำ้งเหมำสนับสนุนโครงกำรพฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวง         10,000.00      10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวชิำญ ตระกลูพทิักษ์กจิ / 10,000 นำยวชิำญ ตระกลูพทิักษ์กจิ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7846 ลว. 16 มิ.ย. 63
565 รำยงำนขอจำ้งเหมำพฒันำระบบนิเวศป่ำต้นน้ ำ          35,000.00      35,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภำนุวฒัน์ ตันธนะวรกลุ / 35,000 นำยภำนุวฒัน์ ตันธนะวรกลุ / 35,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7847 ลว. 16 มิ.ย. 63
566 รำยงำนขอจำ้งเหมำสนับสนุนโครงกำรพฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวง         10,000.00      10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกี๋ ชนกบุญ / 10,000 นำยกี๋ ชนกบุญ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7848 ลว. 16 มิ.ย. 63
567 รำยงำนซ้ือกล้ำหวำยหนำมขำว            3,000.00        3,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกรณ์ เบเซกู่ / 3,000 นำยกรณ์ เบเซกู่ / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7849 ลว. 16 มิ.ย. 63
568 รำยงำนขอจำ้งเหมำสนับสนุนโครงกำรพฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวง         25,000.00      25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุรชัย ปะละสี / 25,000 นำยสุรชัย ปะละสี / 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7857 ลว. 16 มิ.ย. 63
569 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้และกล้ำกำแฟอำรำบิกำ้          44,900.00      44,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงบัวค ำ ด ำรงกำญจนกลุ / 10,400 นำงบัวค ำ ด ำรงกำญจนกลุ / 10,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7858 ลว. 16 มิ.ย. 63

นำยอำดุลย์ หวงัวนวฒัน์ / 19,500 นำยอำดุลย์ หวงัวนวฒัน์ / 19,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำงสำยทอง วงค์ศรี / 15,000 นำงสำยทอง วงค์ศรี / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

570 รำยงำนขอซ้ือวสัดุเพือ่สนับสนุนแปลงสำธติ          37,500.00      37,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนุศักด์ิ ธรรมำธวิฒัน์ / 37,500 นำยอนุศักด์ิ ธรรมำธวิฒัน์ / 37,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7879 ลว. 17 มิ.ย. 63
571 รำยงำนขอซ้ือวสัดุพฒันำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำ            6,260.00        6,260.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ทิพย์ธำรำ บ้ำนกระสอบ / 6,260 ทิพย์ธำรำ บ้ำนกระสอบ / 6,260 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7889 ลว. 17 มิ.ย. 63
572 รำยงำนขอจำ้งผลิตฉลำกสินค้ำผลิตภัณฑ์สบูก่ำแฟ            6,206.00        6,206.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย / 6,206 บจก. ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย / 6,206 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7939 ลว. 19 มิ.ย. 63
573 รำยงำนขอจำ้งผลิตฉลำกสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวสิำหกจิ            9,095.00        9,095.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย / 9,095 บจก. ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย / 9,095 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7940 ลว. 19 มิ.ย. 63
574 รำยงำนขอซ้ือวสัดุไฟฟำ้            9,800.00        9,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศรนรินทร์ สีเดช / 9,800 นำยศรนรินทร์ สีเดช / 9,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 7985 ลว. 22 มิ.ย. 63
575 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธุถ์ั่วแดงหลวง          15,500.00      15,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยทรงภพ อำชำวฒันกลุ / 15,500 นำยทรงภพ อำชำวฒันกลุ / 15,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8049 ลว. 22 มิ.ย. 63
576 รำยงำนขอซ้ือกล้ำอะโวคำโด พนัธุพ์งิเคอต้ัน          24,750.00      24,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสิงห์ค ำ สิทธปิัญญำ / 24,750 นำยสิงห์ค ำ สิทธปิัญญำ / 24,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8051 ลว. 22 มิ.ย. 63
577 รำยงำนขอซ้ือวสัดุในกำรจดัท ำระบบน้ ำเพือ่กำรเกษตร          98,948.00      98,948.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงแม่สอง / 98,948 สหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงแม่สอง / 98,948 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ 8055 ลว. 23 มิ.ย. 63
578 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล          31,250.00      31,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สวนชัยพฤกษ์ / 31,250 สวนชัยพฤกษ์ / 31,250 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 5058 ลว. 23 มิ.ย. 63
579 รำยงำนขอซ้ือพนัธุป์ลำดุก และพนัธุก์บ            7,095.00        7,095.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนจริำภรณ์ฟำร์ม / 7,095 ร้ำนจริำภรณ์ฟำร์ม / 7,095 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8061 ลว. 23 มิ.ย. 63
580 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์สร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย            8,530.00        8,530.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุใจ โพธชินะ / 8,530 นำยสุใจ โพธชินะ / 8,530 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8063 ลว. 23 มิ.ย. 63
581 รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตร          23,820.00      23,820.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกหุลำบรักมิตร ตลำดไท / 23,820 ร้ำนกหุลำบรักมิตร ตลำดไท / 23,820 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8070 ลว. 23 มิ.ย. 63
582 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ( น้ ำมันดีเซล )          17,000.00      17,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 17,000 สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 17,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8089 ลว. 23 มิ.ย. 63
583 รำยงำนขอซ้ือ ไม้เสำ          19,500.00      19,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพะแฮเชอร์ สถิตธรรมวนำ / 19,500 นำยพะแฮเชอร์ สถิตธรรมวนำ / 19,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8057 ลว. 23 มิ.ย. 63
584 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์เพือ่ป้องกนักำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส         16,000.00      16,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. ชนม์ชญำณ์ จนัทนำกลู / 16,000 น.ส. ชนม์ชญำณ์ จนัทนำกลู / 16,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8134 ลว. 24 มิ.ย. 63
585 รำยงำนจำ้งเหมำบริกำรเตรียมแปลงปลูกและปลูกทดสอบฝ้ำย            8,000.00        8,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ เทียนรุ่งยอดภู / 8,000 นำยสุชำติ เทียนรุ่งยอดภู / 8,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2786 ลว. 24 มิ.ย. 63
586 รำยงำนขอจดัจำ้งแหมำงำนปรับพืน้ที่          40,000.00      40,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยเกอะทู กุ่ยแฮ / 40,000 นำยเกอะทู กุ่ยแฮ / 40,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2784 ลว. 24 มิ.ย. 63



587 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำเสำวรสและต้นกล้ำอำโวกำโด            5,250.00        5,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจำตุรันต์ ยะมะโน 5,250 นำยจำตุรันต์ ยะมะโน 5,250 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2783 ลว. 24 มิ.ย. 63
588 รำยงำนขอซ้ือเชื้อเห็ดและเมล็ดพนัธุพ์ชื          20,300.00      20,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำยทอง ศรีอ ำพร / 20,300 นำงสำยทอง ศรีอ ำพร / 20,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2782 ลว. 24 มิ.ย. 63
589 รำยงำนขอจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรจดัท ำระบบน้ ำในแปลงไม้ผล          22,350.00      22,350.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. แกม้กำรค้ำ / 22,350 หจก. แกม้กำรค้ำ / 22,350 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8150 ลว. 24 มิ.ย. 63
590 รำยงำนขอซ้ือวสัดุปรับปรุงบ ำรุงดิน          14,000.00      14,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. สุภำพร ชัยยะ / 14,000 น.ส. สุภำพร ชัยยะ / 14,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8149 ลว. 24 มิ.ย. 63
591 รำยงำนขอจำ้งแรงงำนเตรียมพืน้ที ่ปลูก ดูแลจดักำรแปลง          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. แดง อธพิรม / 20,000 น.ส. แดง อธพิรม / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 2787 ลส. 24 มิ.ย. 63
592 รำยงำนขอซ้ือขมิ้นชันแดงสยำม ขิงหยวก ไพล ขมิ้นพืน้บ้ำน          12,000.00      12,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. นิภำพร ฮือสะ / 12,000 น.ส. นิภำพร ฮือสะ / 12,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2811 ลว. 25 มิ.ย. 63
593 รำยงำนขอต้นกล้ำทุเรียน          13,200.00      13,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยศรำยุทธ บุตรดำ / 13,200 นำยศรำยุทธ บุตรดำ / 13,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8227 ลว. 25 มิ.ย. 63
594 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำไม้ผล          47,880.00      47,880.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสิทธชิัย จติอำรี / 47,880 นำยสิทธชิัย จติอำรี / 47,880 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8290 ลว. 26 มิ.ย. 63
595 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            5,000.00        5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ปัม้น้ ำมันบำงจำกสหกรณ์กำรเกษตรสองแคว / 5,000 ปัม้น้ ำมันบำงจำกสหกรณ์กำรเกษตรสองแคว / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8286 ลว. 26 มิ.ย. 63
596 รำยงำนขอซ้ือกล้ำเสำวรสหวำนไทนุง          27,675.00      27,675.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพรีะ วศิรุตเวสสะภู / 27,675 นำยพรีะ วศิรุตเวสสะภู / 27,675 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8285 ลว. 26 มิ.ย. 63
597 รำยงำนขอจำ้งเหมำท ำโครงเหล็กค้ำงตัว Y และตัว I          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสมบูรณ์ อตุภิระ / 20,000 นำยสมบูรณ์ อตุภิระ / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2830 ลว. 26 มิ.ย. 63
598 รำยงำนขอจำ้งเหมำสนับสนุนโครงกำรพฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงฯ         30,000.00      30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยจนัวำ่ แซ่จำ๋ว / 30,000 นำยจนัวำ่ แซ่จำ๋ว / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8302 ลว. 26 มิ.ย. 63
599 รำยงำนขอซ้ืออำหำรไกไ่ข่ ( ชนิดเม็ด )          10,080.00      10,080.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน ช. ชญำนิษฐ์ อำหำรสัตว ์/ 10,080 ร้ำน ช. ชญำนิษฐ์ อำหำรสัตว ์/ 10,080 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8299 ลว. 26 มิ.ย. 63
600 รำยงำนขอจำ้งวเิครำะห์คุณสมบัติของดิน          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ภำควชิำทรัพยำกรดินและส่ิงแวดล้อม มจ. / 20,000 ภำควชิำทรัพยำกรดินและส่ิงแวดล้อม มจ. / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8315 ลว. 26 มิ.ย. 63
601 รำยงำนขอจำ้งผลิตฉลำกสินค้ำ            9,500.00        9,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. พกิเซล ไนน์ต้ี สตูดิโอ / 9,500 บจก. พกิเซล ไนน์ต้ี สตูดิโอ / 9,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8316 ลว. 26 มิ.ย. 63
602 รำยงำนขอซ้ือข้ำงเปือกพนัธุเ์บีย้วจกิู๋            5,000.00        5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำภำ กจิธนะ / 5,000 น.ส.ชนำภำ กจิธนะ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8322 ลว. 26 มิ.ย. 63
603 รำยงำนขอจดัจำ้งเหมำกลุ่มแม่บ้ำนในพืน้ที่          22,500.00      22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.วนัธำ ย่ำงเจริญชัย / 22,500 น.ส.วนัธำ ย่ำงเจริญชัย / 22,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8382 ลว. 29 มิ.ย. 63
604 รำยงำนขอจดัจำ้งเหมำกลุ่มแม่บ้ำนในพืน้ที่          30,000.00      30,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.เล่อวำ วนำอคัรไพศำล / 5,000 น.ส.เล่อวำ วนำอคัรไพศำล / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8380 ลว. 29 มิ.ย. 63

น.ส.พชิชำนันท์ แตะวอ / 5,000 น.ส.พชิชำนันท์ แตะวอ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำยสมำน พทินำกรกลุ / 5,000 นำยสมำน พทินำกรกลุ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำยวรพจน์ เกง่ผสำนคุณ / 5,000 นำยวรพจน์ เกง่ผสำนคุณ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำงมอ แซ่ม้ำ / 5,000 นำงมอ แซ่ม้ำ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำงยำ อำชำวฒันกลุ / 5,000 นำงยำ อำชำวฒันกลุ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

605 รำยงำนขอจดัจำ้งเหมำกลุ่มแม่บ้ำนในพืน้ที่          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.ดอกไม้ เวยีงแม้นเมฆ / 10,000 น.ส.ดอกไม้ เวยีงแม้นเมฆ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8381 ลว. 29 มิ.ย. 63
น.ส.กริิยำ แซ่จะ๊ / 10,000 น.ส.กริิยำ แซ่จะ๊ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

606 รำยงำนขอซ้ือกล้ำดอกเกก๊ฮวย            2,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส. ชำลิสำ คีรีคำมสุข / 20,000 น.ส. ชำลิสำ คีรีคำมสุข / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8379 ลว. 29 มิ.ย. 63
607 รำยงำนขอซ้ืออปุกรณ์ โครงกำรสนับสนุนกจิกรรฒกำรปรับปรุงภูมิทัศน์         69,750.00      69,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญค้ำวสัดุ / 69,750 ร้ำนเจริญค้ำวสัดุ / 69,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8398 ลว. 29 มิ.ย. 63
608 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ( น้ ำมันแกส๊โซฮอล์ 95 )               800.00          800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 800 สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8393 ลว. 29 มิ.ย. 63
609 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตของเกษตรกร          35,000.00      35,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนพดล ปรีชำ / 8,000 นำยนพดล ปรีชำ / 8,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8400 ลว. 29 มิ.ย. 63

นำงเฉลียว วไิล / 18,000 นำงเฉลียว วไิล / 18,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

นำยสุริยำ ศรีแกว้ / 9,000 นำยสุริยำ ศรีแกว้ / 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

610 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์และปัจจยักำรผลิต          16,000.00      16,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย) / 16,000 บจก. เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย) / 16,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8399 ลว. 29 มิ.ย. 63
611 รำยงำนขอซ้ือวสัดุอปุกรณ์สนับสนุนระบบท่อฯ          19,920.00      19,920.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เชียงดำววสัดุกอ่สร้ำง / 19,920 บจก. เชียงดำววสัดุกอ่สร้ำง / 19,920 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8406 ลว. 29 มิ.ย. 63
612 รำยงำนขอจำ้งเหมำท ำโรงเรือน          60,000.00      60,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง หทัยผ่องใส / 60,000 นำยบุญส่ง หทัยผ่องใส / 60,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8408 ลว. 29 มิ.ย. 63
613 รำยงำนขอจดัจำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์            3,000.00        3,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ชัย สิทธกินั / 3,000 นำยพงษ์ชัย สิทธกินั / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8436 ลว. 29 มิ.ย. 63
614 รำยงำนขอซ้ือวดัสุอปุกรณ์สร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย            9,000.00        9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสิงห์ค ำ ใบยำ / 9,000 นำยสิงห์ค ำ ใบยำ / 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8437 ลว. 29 มิ.ย. 63
615 รำยงำนขอจำ้งเหมำแรงงำนเตรียมพืน้ทีฯ่          28,700.00      28,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธนดล คะนนทอง / 28,700 นำยธนดล คะนนทอง / 28,700 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8438 ลว. 29 มิ.ย. 63
616 รำยงำนขอจำ้งเหมำกอ่สร้ำงโรงเรือน จ ำนวน 3 โรงเรือน          90,000.00      90,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุค ำ ขัตหลง / 90,000 นำยสุค ำ ขัตหลง / 90,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8440 ลว. 29 มิ.ย. 63
617 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธุ์            9,000.00        9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่โจ ้68 เมล็ดพนัธุ ์/ 9,000 ร้ำนแม่โจ ้68 เมล็ดพนัธุ ์/ 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8441 ลว. 29 มิ.ย. 63
618 รำยงำนขอจดัจำ้งป้ำยโครงกำร/ป้ำยบอร์ดกจิกรรม            5,000.00        5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสิทธพิล พงัยะ / 5,000 นำยสิทธพิล พงัยะ / 5,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8470 ลว. 30 มิ.ย. 63
619 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ( น้ ำมันดีเซล )          20,000.00      20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง / 20,000 สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8472 ลว. 30 มิ.ย. 63
620 รำยงำนขอจำ้งเหมำระบบกรองน้ ำบำดำลส ำหรับอปุโภคภำยในชุนชน         25,000.00      25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวจิติร ศรีวงศ์ / 25,000 นำยวจิติร ศรีวงศ์ / 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8473 ลว. 30 มิ.ย. 63



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2563 80,000.00        80,000.00         เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 36,102.71          กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 36,102.71          เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00001
ลว. 1 มิ.ย. 63

2 จ้ำงเหมำท้ำ Mobile Application 47,080.00        47,080.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท พริเวจ แอป จ้ำกัด 47,080.00          บริษัท พริเวจ แอป จ้ำกัด 47,080.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00002
2.บริษัท เมธำ ดิจิตอล เทรดด้ิง จ้ำกัด 214,000.00        ลว. 1 มิ.ย. 63
3.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ้ำกัด 342,400.00        

3 จ้ำงโครงกำรศึกษำชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภำยในอุทยำนหลวง 200,000.00      200,000.00       เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 200,000.00        มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 200,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00003
รำชพฤกษ์ จ้ำนวน 22 ชนิด ระยะท่ีสำม ลว. 2 มิ.ย. 63

4 จ้ำงซ่อมแอร์รถตู้ 4 ตอน หมำยเลขทะเบียน นค 5216 เชียงใหม่ 4,000.00           4,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมพูน ไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 4,000.00             ร้ำนเพ่ิมพูน ไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 4,000.00            เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00004
ลว. 8 มิ.ย. 63

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศอำคำรส้ำนักงำน 1 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 PO6306-00005
ลว. 8 มิ.ย. 63

6 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดท่อน้้ำท้ิง จ้ำนวน 8 แห่ง 27 จุด 27,820.00        27,820.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนหำยตัน เซอร์วิส โดยนำยเจิดชรินทร์ พันธุศำสตร์ 27,820.00          ร้ำนหำยตัน เซอร์วิส โดยนำยเจิดชรินทร์ พันธุศำสตร์ 27,820.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00006
2.ร้ำนซี เอ็ม เดรน 33,000.00          ลว. 8 มิ.ย. 63
3.ร้ำนท่อตัน เชียงใหม่ งูเหล็กเชียงใหม่ 30,000.00          

7 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 535.00             535.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 535.00                บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 535.00               เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00007
ลว. 9 มิ.ย. 63

8 ซ้ือวัสดุส้ำหรับงำนป้ำยข้อมูลนักท่องเท่ียว จ้ำนวน 2 รำยกำร 32,900.00        32,900.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 32,900.00          ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 32,900.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00008
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงแสนคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 40,000.00          ลว. 9 มิ.ย. 63
3.ร้ำนควอลิต้ีอิงค์ 41,000.00          

9 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรถไฟฟ้ำชมวิว คันหมำยเลข 7 และ 8 14,124.00        14,124.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลำยส์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 14,124.00          บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลำยส์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 14,124.00          เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00009
จ้ำนวน 2 รำยกำร ลว. 9 มิ.ย. 63

10 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก จ้ำนวน 5 รำยกำร 9,900.00           9,900.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ ฮอร์ติ โปร จ้ำกัด 9,900.00             บริษัท เอกะ ฮอร์ติ โปร จ้ำกัด 9,900.00            เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00010
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ว.วงศ์วรรณเกษตร 11,980.00          ลว. 9 มิ.ย. 63
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรพันธ์ุ 12,700.00          

11 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 5,671.00           5,671.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 5,671.00             บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 5,671.00            เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00011
ลว. 10 มิ.ย. 63

12 จ้ำงเหมำเดินสำยระบบสัญญำณดำวเทียมใหม่ โรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 19,260.00        19,260.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 19,260.00          บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 19,260.00          เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00012
ลว. 10 มิ.ย. 63

13 จ้ำงเปล่ียนโช๊คประตูอลูมิเนียมและยำงอัดประตู อำคำรโดมกุหลำบ 34,336.30        34,336.30         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 34,336.30          บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 34,336.30          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00013
และอำคำรส้ำนักงำน 2.บริษัท เค.พี.โฮมเทค จ้ำก้ด 39,429.50          ลว. 10 มิ.ย. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซีเค 2016 กำรก่อสร้ำง 41,184.30          

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

14 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนกระดำษม้วน Thermal ขนำด 80 มม. 10,700.00        10,700.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอ็น.ซี.อำร์ เชียงใหม่ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 10,700.00          บริษัท เอ็น.ซี.อำร์ เชียงใหม่ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 10,700.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00014
ยำว 80 ม. จ้ำนวน 200 ม้วน 2.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด 35,200.00          ลว. 10 มิ.ย. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สมุดลำนนำ 11,400.00          

15 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองรถเก๋ง 2 ตอน หมำยเลขทะเบียน ขฉ 4489 6,130.00           6,130.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 6,130.00             บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 6,130.00            เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00015
เชียงใหม่ ลว. 11 มิ.ย. 63

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 62,460.00        62,460.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 62,460.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 62,460.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00016
2.ร้ำนเอ็มดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 73,160.00          ลว. 11 มิ.ย. 63
3.ร้ำนควอลิต้ีอิงค์ 87,340.00          

17 ซ้ือวัสดุฐำนเรียนรู้พืชทะเลทรำย จ้ำนวน 2 รำยกำร 3,300.00           3,300.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 3,300.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 3,300.00            เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00017
2.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร 4,600.00             ลว. 11 มิ.ย. 63
3.ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 4,500.00             

18 ซ้ือวัสดุสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ จ้ำนวน 9 รำยกำร 8,993.00           8,993.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 8,093.00             บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 8,093.00            พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6306-00018
2.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ำกัด 900.00                (จ้ำนวน 7 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 12 มิ.ย. 63

บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ำกัด 900.00               
(จ้ำนวน 2 รำยกำร)

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 6 รำยกำร 29,950.00        29,950.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 29,950.00          ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 29,950.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00019
2.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร 32,250.00          ลว. 12 มิ.ย. 63
3.ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 32,800.00          

20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 5 รำยกำร 11,660.00        11,660.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 11,660.00          บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 11,660.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00020
2.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 11,955.00          ลว. 12 มิ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ด้ำรงอิเล็คทริก 12,130.00          

21 ซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ Automated external 136,000.00      136,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โพรสเพอรัส จ้ำกัด 136,000.00        บริษัท โพรสเพอรัส จ้ำกัด 136,000.00        เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00021
defibrillator (AED) จ้ำนวน 2 เคร่ือง 2.เรสคิว-โซน 150,000.00        ลว. 16 มิ.ย. 63

3.โอเอ็น รีซัคซิเตช่ัน อิควิปเม้นท์ ซัพพรำยเอ่อร์ 195,000.00        

22 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองรถยนต์ (รถกระบะบรรทุกแบบยกได้) 3,009.38           3,009.38           เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 3,009.38             บริษัท โตโยต้ำ นครพิงค์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 3,009.38            เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00022
หมำยเลขทะเบียน ผษ 5437 เชียงใหม่ ลว. 16 มิ.ย. 63

23 จ้ำงปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภคเพ่ือรองรับกำร 119,000.00      119,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สุริยศ 119,000.00        ร้ำนทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนำยสุขุม สุริยศ 119,000.00        เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00023
ให้บริกำรมำตรกำร Social Distancing (งำนจ้ำงท้ำท่ีก้ันโถปัสสำวะ 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 155,000.00        ลว. 16 มิ.ย. 63
และอ่ำงล้ำงมือ พร้อมติดต้ัง, งำนจ้ำงท้ำป้ำยเว้นระยะห่ำงจุดท่ีน่ังพัก 3.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 110,210.00        
พร้อมติดต้ัง) 4.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 36,380.00          

24 จ้ำงตัดแต่งก่ิงไม้ 15,000.00        15,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยวิเชียร ศรีจันทร์ต๊ะ 15,000.00          นำยวิเชียร ศรีจันทร์ต๊ะ 15,000.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00024
2.นำยพงษ์ศักด์ิ ตำมูลเรือน 16,000.00          ลว. 17 มิ.ย. 63
3.นำยรุ่งโรจน์ ต่อมค้ำ 17,000.00          
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25 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ 124,655.00      124,655.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 124,655.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 124,655.00        เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00025
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ นอร์ท สตำร์ เซอร์วิส 151,619.00        ลว. 19 มิ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด วัฒนำแอร์เซอร์วิส 143,701.00        

26 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ้ำนวน 6 รำยกำร 20,900.00        20,900.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 20,900.00          ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 20,900.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00026
2.ร้ำนพฤกษำ-ดอยค้ำ โดยนำยภำนุพงศ์ ตระกำรศิรินนท์ 25,800.00          ลว. 19 มิ.ย. 63
3.ร้ำนอ๊ิดธนโชค โดยนำยเจษฎำ เจริญสุข 24,200.00          

27 ซ้ือไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น และไม้ยูคำ จ้ำนวน 9 รำยกำร 30,200.00        30,200.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 30,200.00          ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 30,200.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00027
2.ร้ำนสวนสมบัติหน่ึง โดยนำยสุรชัย คงพนำ 34,860.00          ลว. 19 มิ.ย. 63
3.ร้ำนล้ำดวน โดยนำงล้ำดวน รำชวงศำ 34,380.00          

28 จ้ำงท้ำร้ัวก้ันทำงเดิน เพ่ือรองรับมำตรกำร Social Distancing 200,000.00      190,111.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 190,000.00        บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 190,000.00        เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00028
2.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ำกัด 191,737.83        ลว. 22 มิ.ย. 63
3.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ้ำกัด 192,797.13        

29 ซ้ือวัสดุเกษตร จ้ำนวน 4 รำยกำร 2,210.00           2,210.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 1,200.00             บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 1,200.00            พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6306-00029
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 1,010.00             (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 23 มิ.ย. 63
3.แม่โจ้กำรเกษตร (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 1,140.00             
4.ป่ำไผ่กำรเกษตร (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 1,240.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 450.00               PO6306-00030

(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 23 มิ.ย. 63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 560.00               PO6306-00035
(จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 25 มิ.ย. 63

30 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 38 รำยกำร 179,085.00      179,085.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ (จ้ำนวน 35 รำยกำร) 156,260.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 156,260.00        พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6306-00031
2.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด (จ้ำนวน 35 รำยกำร) 171,320.00        (จ้ำนวน 35 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 25 มิ.ย. 63
3.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 55,825.00          
(จ้ำนวน 5 รำยกำร) ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 22,825.00          PO6306-00032

(จ้ำนวน 3 รำยกำร) ลว. 25 มิ.ย. 63

31 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมโครงกำรมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 5,350.00           5,350.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 5,350.00             บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 5,350.00            เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00033
ส้ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้รับบริกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ (ป้ำยสกอร์ 2.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ 6,150.00             ลว. 25 มิ.ย. 63
บอร์ดเปล่ียนตัวเลข, สีสเปรย์พ่นระยะ) จ้ำนวน 2 รำยกำร 3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ด้ำรงอิเล็คทริก 5,700.00             

32 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศอำคำรส้ำนักงำน 1 หมำยเลขครุภัณฑ์ 1,230.50           1,230.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 1,230.50             บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 1,230.50            เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00034
สวพส.(อร)54-1-4-01/133 ลว. 25 มิ.ย. 63

33 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 4 รำยกำร 198,000.00      196,666.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แก้วก้ำว จ้ำกัด 196,666.00        บริษัท แก้วก้ำว จ้ำกัด 196,666.00        เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00036
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ ไปป์แอนด์ป๊ัม 215,712.00        ลว. 30 มิ.ย. 63
3.PTS MECHANICAL Ltd. 201,160.00        
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34 ซ้ือสต๊ิกเกอร์และสีส้ำหรับทำขอบถนนและทำงเดินรถ 44,970.00        44,970.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ (จ้ำนวน 11 รำยกำร) 36,970.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 36,970.00          พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6306-00037
จ้ำนวน 12 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กมลโลหะกิจเชียงใหม่ (จ้ำนวน 11 รำยกำร) 37,815.00          (จ้ำนวน 11 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 30 มิ.ย. 63

3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด (จ้ำนวน 11 รำยกำร) 38,850.00          
4.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 8,000.00             ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 8,000.00            PO6306-00038
5.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 8,750.00             (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 30 มิ.ย. 63
6.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 9,250.00             

35 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับจัดท้ำเคร่ืองกดเจลและสบู่เหลว 12,740.00        12,740.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จ้ำกัด 12,740.00          บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จ้ำกัด 12,740.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00039
จ้ำนวน 6 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 17,050.00          ลว. 30 มิ.ย. 63

3.บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ้ำกัด 14,680.00          

36 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 2,230.00           2,230.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 2,230.00             ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 2,230.00            เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00001
จ้ำนวน 12 รำยกำร 2.ร้ำนล้ำดวน โดยนำงล้ำดวน รำชวงศำ 2,540.00             ลว. 4 มิ.ย. 63

3.สวนเอ้ือพรรณมูรพันธ์ุ โดยนำงสำวอิสรำภรณ์ มำนวล 2,710.00             

37 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์หน่วยงำนภำคี จ้ำนวน 10 รำยกำร 51,900.00        51,900.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 51,900.00          บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 51,900.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00002
2.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 56,795.00          ลว. 8 มิ.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำมลำนนำ โพรดักส์ 57,820.00          

38 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุ สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ 812.00             812.00              เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 812.00                สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 812.00               เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00003
กำรเกษตร จ้ำนวน 20 รำยกำร 2.ร้ำนน้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 1,220.00             ลว. 9 มิ.ย. 63

3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 880.00                

39 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 11,970.00        11,970.00         เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 11,970.00          นำยบุญธรรม จันทร์สำม 11,970.00          เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00004
ลว. 17 มิ.ย. 63

40 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุและพรรณไม้ สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตร 45,390.00        45,390.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 45,390.00          ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 45,390.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00005
และสหกรณ์กำรเกษตร จ้ำนวน 14 รำยกำร 2.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 48,565.00          ลว. 22 มิ.ย. 63

3.ร้ำนล้ำดวน โดยนำงล้ำดวน รำชวงศำ 52,670.00          

41 ซ้ือกล้วยไม้ จ้ำนวน 19 รำยกำร 300,000.00      299,990.00       เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 299,990.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 299,990.00        เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00006
2.ร้ำนน้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 339,630.00        ลว. 23 มิ.ย. 63
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 306,450.00        

42 ซ้ือต้นกล้ำไม้ดอก จ้ำนวน 48 รำยกำร 214,400.00      214,240.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 214,240.00        บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 214,240.00        เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00007
2.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน 267,800.00        ลว. 25 มิ.ย. 63
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 278,512.00        

43 จ้ำงท้ำป้ำยนิทรรศกำร สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ 16,766.90        16,766.90         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 16,766.90          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โปรดัค ครีเอช่ัน 16,766.90          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00008
สหกรณ์กำรเกษตร จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ 19,206.50          ลว. 26 มิ.ย. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต่องำน 18,511.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

44 จ้ำงเหมำท้ำส่ือกำรจ้ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร Online 170,000.00      160,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยชัชวำล ไชยกุล 160,000.00        นำยชัชวำล ไชยกุล 160,000.00        เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00009
2.นำยเข็มพร บุบผำวำสน์ 185,000.00        ลว. 26 มิ.ย. 63
3.นำงสำวพิชยำ วงศ์ปัญโญ 200,000.00        

45 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับติดต้ังเคร่ืองดูดควัน จ้ำนวน 7 รำยกำร 4,584.00           4,584.00           เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 4,584.00             บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 4,584.00            เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00010
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ด้ำรงอิเล็คทริก 5,176.00             ลว. 26 มิ.ย. 63
3.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 4,845.00             

46 จ้ำงซ่อมกล้องวงจรปิดโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 500.00             500.00              เฉพำะเจำะจง นำยชิตษนุพงศ์ นันธิ 500.00                นำยชิตษนุพงศ์ นันธิ 500.00               เสนอรำคำรำยเดียว PO6306-00011
ลว. 26 มิ.ย. 63

47 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ้ำนวน 52 รำยกำร 99,991.00        99,991.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 99,991.00          บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 99,991.00          เสนอรำคำต้่ำสุด PO6306-00012
2.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน 124,945.00        ลว. 29 มิ.ย. 63
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 129,983.50        

48 จ้ำงตัดเย็บหน้ำกำกผ้ำ จ้ำนวน 10,000 ช้ิน 50,000.00        50,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวเนตรนภำ บุญทอง 50,000.00          นำงสำวเนตรนภำ บุญทอง 50,000.00          เสนอรำคำต้่ำสุด บย.105
2.นำงนวลจันทร์ ปัญญำ 70,000.00          
3.นำงสำวพิมสกำว ม่ันขันธ์ 100,000.00        

49 จ้ำงเหมำผลิตป้ำย Label แบบทอด้ำยพ้ืนสีเขียว ภำพและอักษร 18,000.00        18,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำน Imagine 18,000.00          ร้ำน Imagine 18,000.00          เสนอรำคำต้่ำสุด บย.105
สีขำว ขนำด 2.5x3 เซนติเมตร จ้ำนวน 10,000 ช้ิน 2.ร้ำน TRIPLE-S MEDIA DESIGN 21,900.00          

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 25,000.00          

50 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 58,650.00        58,650.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลำย (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 27,600.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลำย 27,600.00          พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.105
ของชุมชนโดยรอบอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ในกำรป้องกันและบรรเทำ 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บี.เค แพร่ มำร์เก็ตต้ิง (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 36,000.00          (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด
ผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ็นบี ซัพพลำย เอ็นจิเนียร่ิง (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 44,940.00          
จ้ำนวน 4 รำยกำร 4.บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 31,050.00          บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด 31,050.00          

(จ้ำนวน 3 รำยกำร)

51 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 78,600.00        78,600.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดีเชียงใหม่ 78,600.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดีเชียงใหม่ 78,600.00          เสนอรำคำต้่ำสุด บย.105
ของชุมชนโดยรอบอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ในกำรป้องกันและบรรเทำ 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ใจดี 81,300.00          
ผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 3.ร้ำนโอเค 82,200.00          
จ้ำนวน 3 รำยกำร

52 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 54,730.00        54,730.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รวมโชค เคมีคอล โปรดักส์ 54,730.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รวมโชค เคมีคอล โปรดักส์ 54,730.00          เสนอรำคำรำยเดียว บย.105
ของชุมชนโดยรอบอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ในกำรป้องกันและบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

53 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมโครงกำรมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 61,623.56        61,623.56         เฉพำะเจำะจง 1.องค์กำรเภสัชกรรม 8,461.56             องค์กำรเภสัชกรรม 8,461.56            พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.108
ส้ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้รับบริกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 2.บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 22,550.00          (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด
จ้ำนวน 8 รำยกำร 3.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด 4,212.00             

4.นำยชัยตินันท์ ไชยนิลพันธ์ 5,400.00             บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 22,550.00          
5.บริษัท พลำสติกเฮ้ำส์ จ้ำกัด 6,420.00             (จ้ำนวน 2 รำยกำร)
6.บริษัท เอส พี ซี ซี กรุ๊ป จ้ำกัด 6,000.00             
7.บริษัท แวค อินโฟเทค จ้ำกัด 7,500.00             บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด 4,212.00            
8.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 8,827.50             (จ้ำนวน 1 รำยกำร)
9.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำมลำนนำโพรดักส์ 9,630.00             
10.บริษัท ฟำร์ม่ำช้อยช์อินเตอร์เนช่ัน จ้ำกัด 13,500.00          นำยชัยตินันท์ ไชยนิลพันธ์ 5,400.00            
11.บริษัท เรียลเมล จ้ำกัด 17,600.00          (จ้ำนวน 1 รำยกำร)
12.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นวรัตน์กำรแพทย์ 19,260.00          
13.บริษัท เมคโทรนิค จ้ำกัด 22,000.00          บริษัท แวค อินโฟเทค จ้ำกัด 7,500.00            

(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

บริษัท ฟำร์ม่ำช้อยช์อินเตอร์เนช่ัน จ้ำกัด 13,500.00          
(จ้ำนวน 1 รำยกำร)

54 ซ้ือก้อนเห็ด จ้ำนวน 2 รำยกำร 14,000.00        14,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยรัชกำล สุภำวัฒน์ 14,000.00          นำยรัชกำล สุภำวัฒน์ 14,000.00          เสนอรำคำต้่ำสุด บย.109
2.ฟำร์มเห็ดแม่ลัดดำ 15,000.00          
3.สยำมเห็ดฟำร์ม 16,000.00          

55 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 29 รำยกำร 29,963.00        29,963.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ้ำกัด (มหำชน) 29,963.00          บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ้ำกัด (มหำชน) 29,963.00          เสนอรำคำรำยเดียว บย.110

56 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 2,550.00           2,550.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ข้ำวสำร โดยนำยวัชรพงษ์ ทำโน 2,550.00             ร้ำนพงษ์ข้ำวสำร โดยนำยวัชรพงษ์ ทำโน 2,550.00            เสนอรำคำรำยเดียว บย.110

57 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก จ้ำนวน 10 รำยกำร 21,520.00        21,520.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ ฮอร์ติโปร จ้ำกัด 6,100.00             ร้ำนเซน ไฮโดรโพนิกส์ โดยนำงสำวสุรำรักษ์ สมพินิจ 5,920.00            พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.111
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ว.วงศ์วรรณเกษตร 6,880.00             (จ้ำนวน 4 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรพันธ์ุ 7,200.00             
4.ร้ำนเซน ไฮโดรโพนิกส์ โดยนำงสำวสุรำรักษ์ สมพินิจ 25,920.00          บริษัท ฮอทิโกร จ้ำกัด 15,600.00          
5.บริษัท ฮอทิโกร จ้ำกัด 15,600.00          (จ้ำนวน 6 รำยกำร)

58 จ้ำงงำนปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภคเพ่ือรองรับ 58,700.00        58,700.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยเสกสรร เยียรพันธ์ุ 58,700.00          นำยเสกสรร เยียรพันธ์ุ 58,700.00          เสนอรำคำต้่ำสุด บย.115
กำรให้บริกำรมำตรกำร Social Distancing (งำนจ้ำงท้ำท่ีก้ันระยะ 2.นำยวัชระพันธ์ ธิวรรณดี 60,000.00          
รถโดยสำรชมสวน พร้อมติดต้ัง) 3.นำยบุญเพ่ิม บุญเรือง 65,000.00          

59 ซ้ือพันธ์ุสัตว์ 5,980.00           5,980.00           เฉพำะเจำะจง 1.นำยพิเชษฐ์ ศรีปำ 5,980.00             นำยพิเชษฐ์ ศรีปำ 5,980.00            เสนอรำคำต้่ำสุด บย.116
2.นำยประพัฒน์ บัวหลวง 6,210.00             
3.นำยเอกรำช ไชยศิลป์ 6,325.00             

60 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 14,500.00        14,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยอมร กองแก้ว 14,500.00          นำยอมร กองแก้ว 14,500.00          เสนอรำคำรำยเดียว บย.118



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

61 ซ้ือถุงผ้ำโปร่งและแก้วน้้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 1,080.00           1,080.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด 1,080.00             บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด 1,080.00            เสนอรำคำรำยเดียว บย.24

62 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ จ้ำนวน 4 รำยกำร 5,588.00           5,588.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด 5,588.00             บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด 5,588.00            เสนอรำคำรำยเดียว บย.24

63 ซ้ือผ้ำร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำท่ีระลึก จ้ำนวน 2 รำยกำร 4,500.00           4,500.00           เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดีเชียงใหม่ 4,500.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดีเชียงใหม่ 4,500.00            เสนอรำคำต้่ำสุด บย.25
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ใจดี 4,650.00             
3.ร้ำนโอเค 4,800.00             

64 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำท่ีระลึก 240.00             240.00              เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่เด่นเสมอ 240.00                ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่เด่นเสมอ 240.00               เสนอรำคำต้่ำสุด บย.25
2.นำงสำวกัญวัฒน์ ใจค้ำแปง 244.00                
3.นำยวโรตม์ ศิธรกุล 250.00                

65 จ้ำงผลิตหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำพิมพ์ลำย 27,000.00        27,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวอิสรำพร เทพจันทร์ 27,000.00          นำงสำวอิสรำพร เทพจันทร์ 27,000.00          เสนอรำคำรำยเดียว บย.25

66 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำท่ีระลึก จ้ำนวน 6 รำยกำร 2,395.00           2,395.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ้ำกัด 2,395.00             บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ้ำกัด 2,395.00            เสนอรำคำรำยเดียว บย.25

67 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ 2,240.00           2,240.00           เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนอิฐสมบูรณ์ ขวัญเวียง โดยนำยภูรีธร หำญคันธมำศ 2,240.00             ร้ำนอิฐสมบูรณ์ ขวัญเวียง โดยนำยภูรีธร หำญคันธมำศ 2,240.00            เสนอรำคำต้่ำสุด บย.26
กำรเกษตร จ้ำนวน 3 รำยกำร 2.บริษัท อิฐภรำดร จ้ำกัด 2,264.00             

3.บริษัท อิฐก้ำววังตำล จ้ำกัด 2,270.00             

68 จ้ำงซ่อมแซมท่อส่งน้้ำดิบคลองชลประทำนเข้ำอ่ำงเก็บน้้ำ 356,397.29      356,397.29       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุริยะพัฒนำกำร 355,934.70        ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุริยะพัฒนำกำร 355,934.70        ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 17/2563

ลว. 11 มิ.ย. 63

69 จ้ำงพัฒนำกำรออกแบบและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 150,000.00      150,000.00       เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 150,000.00        มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 150,000.00        ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงท้ำของ
และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 18/2563

ลว. 22 มิ.ย. 63

70 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม (โซนสวน MOU) 30,099.95        30,099.95         เฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร แซ่หำง 30,099.95          นำงนิภำพร แซ่หำง 30,099.95          ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 534/2563

ลว. 15 มิ.ย. 63
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