
ล ำดับ งำนท่ีจดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 49 รำยกำร          349,409.00      349,409.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์เทอร์น เคมิเคิลฯ 75,909 บ./ร้ำนปำริชำติ 273,500 บำท หจก.นอร์เทอร์น เคมิเคิลฯ 75,909 บ./ร้ำนปำริชำติ 273,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00008 ลว.3 มี.ค.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำซ้ือเลขที่ 2/2563 ลว.9 มี.ค.63
2 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 45 รำยกำร            53,568.00        53,568.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 4,723 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 18,094 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 4,723 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 18,094 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00009 ลว. 3 มี.ค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 30,751 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 30,751 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00010 ลว. 3 มี.ค.63
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00011 ลว. 3 มี.ค.63

3 จดัซ้ือต้นกล้ำเสำวรส จ ำนวน 1,600 ต้น            32,000.00        32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล,ไม่ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 32,000 บำท วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล,ไม่ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 32,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00012 ลว. 3 มี.ค.63
4 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 7 รำยกำร              7,247.30          7,247.30 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,580 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 4,667.30 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,580 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 4,667.30 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00013 ลว. 3 มี.ค.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00014 ลว. 3 มี.ค.63
5 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร            23,860.00        23,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 660 บ. / บ.เคมีกจิเกษตร 23,860 บำท บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 660 บ. / บ.เคมีกจิเกษตร 23,860 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00015 ลว. 3 มี.ค.63

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00016 ลว. 3 มี.ค.63
6 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร            50,480.00        50,480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,400 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 10,880 บ. / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,400 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเษตร 10,880 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00018 ลว. 3 มี.ค.63

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 38,200 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 38,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00019 ลว. 3 มี.ค.64
7 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 25,830.00           25,830.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 26,440 บำท /บ.ขำ่นต้ำ 26,860 บำท บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 13,420 บำท /บ.ขำ่นต้ำ 12,410 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00023 ลว. 5 มี.ค.63

PO6303-00022 ลว. 5 มี.ค.63
8 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 4,240.00             4,240.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพ ี2011 4,240 บำท/เอม็ คลีนเนอร์ 5,410 บ/อซ่ีี คลีนนิง่ 4,690 บำท บ.เคซีซีพ ี2011 4,240 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00024 ลว. 5 มี.ค.63
9 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,350.00             6,350.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร 6,925 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,350 บำท บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 6,350 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00021 ลว. 5 มี.ค.63

10 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 26,058.00           26,058.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 26,058 บำท / หจก.พอช.คอม 26,600 บำท บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 26,058 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0001  ลว. 5 มี.ค.63
11 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00           10,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 10,000 บำท หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 10,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00033  ลว. 5 มี.ค.63
12 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 26,000.00           26,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มกำแฟ 30,000 26,000 บำท วิสำหกจิชุมชนกลุ่มกำแฟ 30,000 26,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00032  ลว. 5 มี.ค.63
13 จดัจำ้งจดัท ำทะเบียนรำยแปลงทะเบียนรำยแปลง 88,780.00           88,780.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 88,780 บำท หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 88,780 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00038  ลว. 5 มี.ค.63
14 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 27,415.00           27,415.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 27,520 บำท/ขำ่นต้ำ 29,085 บำท บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร  11,170 บำท/ขำ่นต้ำ 16,245 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00042  ลว. 5 มี.ค.63
15 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 18,500.00           18,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 18,500 บ ร้ำนคลังพลำสติก 18,500 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00035  ลว. 5 มี.ค.63
16 จดัซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 27,400.00           27,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 27,400 บ/ร้ำนพชัิยกำรค้ำ 28,000 บำท/ร้ำนธนพงษ์ 27,900 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 27,400 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00034  ลว. 5 มี.ค.63
17 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 32,700.00           32,700.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 32,700 บำท / หจก.พอช.คอม 33,800 บำท บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 32,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0003  ลว. 5 มี.ค.63
18 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร              5,175.00          5,175.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร 1,325 บำท / บ. ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,850 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จก. 1,325 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00056 ลว.6 มีค.63

บ. ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 3,850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00062 ลว.6 มีค.63

19
จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 19 รำยกำร

           36,215.00        36,215.00
วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 9,090 บ./ บ.เคมีกจิเกษตร จก.17,455 บ./ บ.ขำ่นต้ำ จก. 
9,670 บ.

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 9,090 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00063 ลว.6 มีค.63

วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จก.17,455 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00064 ลว. 6 มีค.63
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ขำ่นต้ำ จก. 9,670 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00065 ลว.6 มีค.63

20 จดัว้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 56,467.00           56,467.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จก. 27,535 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมรเกษตร จก 8,360 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,250 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.14,322 บ.บ.เคมีกจิเกษตร จก. 27,535 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00066 ลว. 6 มีค.63
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมรเกษตร จก 8,360 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00067 ลว. 6 มีค.63
วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00068 ลว. 6 มีค.63
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก 14,322 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00069 ลว. 6 มีค.63

21 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,990.00           14,990.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จก 4,190 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 10,800 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จก 4,190 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00070 ลว. 6 มีค.63
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 10,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00071 ลว. 6 มีค.63

22 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 21,477.50           21,477.50       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ธ.ปรำณีกำรเกษตร 16,977.50 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,500 บ. หจก. ธ.ปรำณีกำรเกษตร 16,977.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00072 ลว. 6 มีค.63
วิธีเฉพำะเจำะจง  หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00073 ลว. 6 มีค.63

23 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 19,960.00           19,960.00       วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 19,960 บ. มูลนธิิโครงกำรหลวง 19,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00074 ลว. 6 มีค.63
24 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,400.00             2,400.00         วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 2,400 บ. มูลนธิิโครงกำรหลวง 2,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00075 ลว. 6 มีค.63
25 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 10,000.00           10,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 10,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00076 ลว.6 มีค.63
26 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 13,650.00           13,650.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ฮำเลลูยำกำรค้ำ 13,650 บ. ฮำเลลูยำกำรค้ำ 13,650 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00077 ลว.6 มีค.63
27 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 29,900.00           29,900.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 29,900 บ. หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 29,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00053 ลว.6 มีค.63
28 จดัซ้ือกล้ำไม้ดอก จ ำนวน 10 รำยกำร 67,760.00           67,760.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 67,760 บ. บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 67,760 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00055 ลว.6 มีค.63
29 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 40,055.00           40,055.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร 23,005 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 30,505 บำท/ บ.เคมีกจิเกษตร 23,005 บำท/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00057 ลว.6 มีค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 17,050 บำท 7,500 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,550 บำท PO6303-00058 ลว.6 มีค.63
PO6303-00059 ลว.6 มีค.63

30 จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฉดีน้ ำแรงดันสูง จ ำนวน 1 รำยกำร 10,500.00           10,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.มนตรีแมชชีนทูลส์ 10,500 บ. บ.มนตรีแมชชีนทูลส์ 10,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00102 ลว.9 มีค.63
31 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 20 รำยกำร 109,190.00         109,190.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จื่อเต๋อ อฐิบล็อค 109,190 บ. หจก.จื่อเต๋อ อฐิบล็อค 109,190 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303--00115 ลว.9 มี.ค.63
32 จดัจำ้งวิเครำะห์น้ ำ จ ำนวน 4 รำยกำร 11,823.50           11,823.50       วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 11,823.50 บจก.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 11,823.50 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00096 ลว 9 มี.ค. 63
33 จดัซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง จ ำนวน 2 รำยกำร 12,648.90           12,648.90       วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนบีริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 /12,648.90 สถำนบีริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกรำ กองบิน 41 /12,648.90 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00092 ลว 9 มี.ค. 63
34 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,000.00           10,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์/10,000.00 ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์/10,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00081 ลว 9 มี.ค. 63
35 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00             6,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.โป๊ะดำ  วันเจริญใหม่/6,000.00 น.ส.โป๊ะดำ  วันเจริญใหม่/6,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00082 ลว 9 มี.ค. 63
36 จดัจำ้งออกแบบและจดัท ำส่ือ จ ำนวน 2 รำยกำร 10,700.00           10,700.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน ์โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส /10,700.00 ร้ำนอนิดีไซน ์โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส /10,700.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00098 ลว 9 มี.ค. 63 

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2563

สถำบันวิจยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)



37 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,760.00             4,760.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,760 บำท/ คลังพลำสติก 3,000 บำท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,760 บำท/ คลังพลำสติก 3,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00078 ลว 9 มี.ค. 63
PO6303-00079 ลว 9 มี.ค. 63

38 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,100.00             9,100.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,100 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00101 ลว 9 มี.ค. 63
39 จดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ จ ำนวน 2 รำยกำร 48,175.00           48,175.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 46,800 บ./บ.ขำ่นต้ำ 1,375 บ. บ.ฮอทิโกร 46,800 บ./บ.ขำ่นต้ำ 1,375 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00103 ลว 9 มี.ค. 63

PO6303-00105 ลว 9 มี.ค. 63
40 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 83,760.00           83,760.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่สินเสรี 66,620 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 21,100 บ./ หจก.เชียงใหม่สินเสรี 3,740 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกจิ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00105 ลว 9 มี.ค. 63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 58,920 บ. 21,100 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 58,920 บ. PO6303-00106 ลว 9 มี.ค. 63
PO6303-00107 ลว 9 มี.ค. 63

41 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 13 รำยกำร 23,810.20           23,810.20       วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 10,340 บ./หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 8,160.20 บ./ หจก.แพรถนอมโลหะกจิ 8,160.20 บ./หจก.จ.เจริญกำร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00108 ลว 9 มี.ค. 63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 25,860 บ. เกษตร 15,650 บ. PO6303-00109 ลว 9 มี.ค. 63

42 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 54,745.00           54,745.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง 54,745 บ. บ.ชิชำง 54,745 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00110 ลว 9 มี.ค. 63
43 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 10 รำยกำร 1,512.00             1,512.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,512 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,512 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00052 ลว 6 มี.ค.63
44 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 22,210.00           22,210.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 22,210 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 22,210 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00028 ลว 5 มี.ค.63
45 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 43,900.00           43,900.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 43,900 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 43,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00025 ลว 5 มี.ค.63
46 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 21,863.50           21,863.50       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 21,863.50 ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 21,863.50 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00029 ลว 5 มี.ค.63
47 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 6 รำยกำร 9,100.00             9,100.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,760 บำท/ คลังพลำสติก 3,000 บำท บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 9,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00027 ลว 5 มี.ค.63
48 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 40,000.00           40,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุกอ่สร้ำง 40,000 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุกอ่สร้ำง 40,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00050 ลว 6 มี.ค.63
49 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,500.00           14,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยละเอ สกรุำมำรุต 14,500 บ. นำยละเอ สกรุำมำรุต 14,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00048 ลว 6 มี.ค.63
50 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 12,000.00           12,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนฯ บ้ำนแม่ทะลำย 12,000 บ. วิสำหกจิชุมชนฯ บ้ำนแม่ทะลำย 12,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00047 ลว 6 มี.ค.63
51 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 20,000.00           20,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 20,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 20,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00046 ลว 6 มี.ค.63
52 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,000.00             2,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกฤติกำ งำมงอนคีรี 2,000 บ. นำงสำวกฤติกำ งำมงอนคีรี 2,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00049 ลว 6 มี.ค.63
53 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 13 รำยกำร 3,719.00             3,719.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3,719 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3,719 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00051 ลว 6 มี.ค.63
54 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,530.00             1,530.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 1,530 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 1,530 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00054 ลว 6 มี.ค.63
55 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 119,960.00         116,960.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 119,960 บ. หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 119,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00061 ลว 6 มี.ค.63
56 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 19 รำยกำร 308,890.00         308,890.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ 308,890 บ. หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ 308,890 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00060 ลว 6 มี.ค.63
57 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,500.00           14,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 14,500 บ. มูลนธิิโครงกำรหลวง 14,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00086 ลว 9 มี.ค 63
58 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 11,000.00           11,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00083 ลว 9 มี.ค.63
59 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 25,750.00           25,750.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 25,750 บ ร้ำนคลังพลำสติก 25,750 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00084 ลว 9 มี.ค.63
60 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0006 ลว. 6 มี.ค. 63
61 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 1,800 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0007 ลว. 6 มี.ค. 63
62 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0008 ลว. 4 มี.ค. 63
63 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์  ไชยชมภู / 3,600 บ. นำยประพนัธ์  ไชยชมภู / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0009 ลว. 3 มี.ค. 63
64 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0010 ลว. 5 มี.ค. 63
65 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00118 ลว. 5 มี.ค. 63
66 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00119 ลว. 4 มี.ค. 63
67 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ ตู้ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00120 ลว. 3 มี.ค. 63
68 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ ตู้ จ ำนวน 1 คัน 5,400.00             5,400.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,400 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00121 ลว. 5 มี.ค.63
69 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์  ไชยชมภู / 3,600 บ. นำยประพนัธ์  ไชยชมภู / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00122 ลว. 5 มี.ค. 63
70 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00123 ลว. 4 มี.ค. 63
71 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00124 ลว. 4 มี.ค. 63
72 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00125 ลว. 4 มี.ค. 63
73 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00126 ลว. 4 มี.ค. 63
74 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00127 ลว. 9 มี.ค. 63
75 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00128 ลว. 4 มี.ค. 63
76 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบุรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00129 ลว. 9 มี.ค. 63
77 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00130 ลว. 4 มี.ค. 63
78 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00131 ลว. 4 มี.ค. 63
79 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00132 ลว. 4 มี.ค. 63
80 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00133 ลว. 4 มี.ค. 63
81 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00134 ลว. 4 มี.ค. 63
82 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 5,300 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00135 ลว. 3 มี.ค. 63
83 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 3,600 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00136 ลว. 9 มี.ค. 63
84 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00             7,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 7,000 บ หจก. เชียงใหม่จนัทรำ / 7,000 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00137 ลว. 9 มี.ค. 63
85 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2 รำยกำร 8,945.00             8,945.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 8,945 บ. บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 8,945 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00117  ลว. 11 มี.ค.63
86 จำ้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ 3560 ชม. 1 คัน 1,762.29             1,762.29         วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ธำรำ จ ำกดั 1,762.29 บ. บ. ธำรำ จ ำกดั 1,762.29 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00036 ลว. 5 มี.ค. 63

PO6303-00002 ลว. 3 มี.ค. 63
PO6303-00003 ลว. 3 มี.ค. 63
PO6303-00004 ลว. 3 มี.ค. 63
PO6303-00005 ลว. 3 มี.ค. 63

88 จดัซ้ือครุภัณฑ์กอ่สร้ำง 1 รำยกำร 5,000.00             5,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง เชียงใหม่สินเสรี 5,000 บ./ เอชซีแอล กรุ๊ป จ ำกดั 5,600 บ./ ตนำนวัุฒน ์5,560 บ. เชียงใหม่สินเสรี 5,000 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00006 ลว. 3 มี.ค. 63
89 จดัซ้ือชุดตรวจสำรเคมีในเลือก จ ำนวน 1 รำยกำร 11,440.44           11,440.44       วิธีเฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนอื 11,440.44 บำท องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนอื 11,440.44 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00139 ลว. 13 มี.ค. 63

จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 143,020.00         143,020.00     วิธีเฉพำะเจำะจง
ธ.ปรำณีกำรเกำตร 21,330บ. / แกลสซ่ีแลนด์ 183,380 บ./ จ.เจริญกำรเกษตร 130,900
 บ./ บ.แฮนด์ฌกรเชอร่ี 150,395 บ.

ธ.ปรำณีกำรเกำตร 21,330บ. / แกลสซ่ีแลนด์ 53,790 บ./ จ.เจริญกำรเกษตร 31,500 บ./
 บ.แฮนด์ฌกรเชอร่ี 36,400 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ87



90 จำ้งท ำป้ำยเหล็กแผ่นซิงค์ ขนำด 60*120 ซม. 14,723.20           14,723.20       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน ์โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส /14,723.20 บ. ร้ำนงำนดี/16,800 บ. ร้ำนอนิดีไซน ์โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส /14,723.20 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00045 ลว. 5 มี.ค.63
ร้ำน วี.อำร์.โฆษณำ / 16,000 บ.

91 จดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองเชียงใหม่ 60 19,500.00           19,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกดั/19,500 บ. สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกดั/19,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00041 ลว. 5 มี.ค.63
92 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 39,210.00           39,210.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แลบคอนแนคช่ัน จ ำกดั/39,210 บ. บริษัท แลบคอนแนคช่ัน จ ำกดั/39,210 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00040 ลว. 5 มี.ค.63
93 จดัซ้ืออปุกรณ์ส ำหรับกำรพฒันำระบบสถำนวัีดน้ ำต้นทุนแบบอตัโนมัติ 1 ชุด24,000.00           24,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนซีเคอเิล็ค โดยนำยชำครีย์ สินธุยะ/24,000 บ. ร้ำนซีเคอเิล็ค โดยนำยชำครีย์ สินธุยะ/24,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0004 ลว. 5 มี.ค.63
94 จดัพมิพห์นงัสือบทสรุปผู้บริหำรภำษำไทยและภำษำองักฤษ จ ำนวน 2,000 เล่ม90,000.00           90,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วนดิำกำรพมิพ์/90,000 บ. หจก.ภทระ พรี เพรส/102,500 บ. หจก.วนดิำกำรพมิพ์/90,000 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0005 ลว.9 มี.ค.63

บจ.ครองช่ำงพร้ินต้ิง / 100,000 บ.
95 จดัซ้ืออำหำรสุกรและลูกสุกร 16,000.00           16,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ส.สวัสดีพำณิชย์ / 16,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ส.สวัสดีพำณิชย์ / 16,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00095 ลว. 9 มี.ค.63
96 จดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ 3 รำยกำร 3,000.00             3,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอกะ อะโกร จ ำกดั /3,000 บ. บริษัท เอกะ อะโกร จ ำกดั /3,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00097 ลว. 9 มี.ค.63
97 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร  6 รำยกำร 32,945.00           32,945.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั/5,920 บ. บจ.เคมีกจิเกษตร/9,025 บ. บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั/5,920 บ. บจ.เคมีกจิเกษตร/9,025 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00091 ลว. 9 มี.ค.63

บริษัท เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ำกดั/18,000 บ. บริษัท เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ำกดั/18,000 บ. PO6303-00089 ลว. 9 มี.ค.63
PO6303-00093 ลว. 9 มี.ค.63

98 จำ้งท ำป้ำยไวนลิโปสเตอร์ ขนำด 2.4*3.6 ม. จ ำนวน 1 ป้ำย 8,000 บ. 8,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกดั/8,000 บ. บริษัท ประชำกรธุรกจิ จ ำกดั/ 8,774 บ.บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกดั/8,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00099 ลว.  9  มี.ค.63
บริษัท เอเบิลครีเอเตอร์ จ ำกดั/9,095 บ.

PO6303-00140 ลว. 17 มี.ค. 63
PO6303-00087 ลว. 17 มี.ค. 63

100 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 60,000.00           60,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกดั 60,000 บ. บริษัท ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกดั 60,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00162 ลว. 18 มี.ค.63
101 จดัซ้ืออปุกรณ์น ำเขำ้เพื่อทดสอบระบบ จ ำนวน 4 ชุด 96,180.00           96,180.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพวิเตอร์ จ ำกดั 96,180 บ. บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพวิเตอร์ จ ำกดั 96,180 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0013 ลว. 18 มี.ค.63
102 ซ้ือชุดปั๊มน้ ำ+แผงโซล่ำร์เซลล์และรถเขน็ 40,000.00           40,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดิแอด วำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกดั/40,000 บ. บริษัท ดิแอด วำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกดั/40,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00151 ลว.17 มี.ค.63
103 จำ้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กย 6170 ชม. 1 คัน 21,635.40           21,635.40       วิธีเฉพำะเจำะจง อูที่เจ เซอร์วิส 21,635.40 บ. อูที่เจ เซอร์วิส 21,635.40 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00189 ลว. 19 มี.ค. 63
104 จำ้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 8522 ชม. 1 คัน 10,357.60           10,357.60       วิธีเฉพำะเจำะจง อูที่เจ เซอร์วิส  10,357.60 บ. อูที่เจ เซอร์วิส  10,357.60 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00190 ลว. 19 มี.ค. 63
105 จำ้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7132 ชม. 1 คัน 4,773.81             4,773.81         วิธีเฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่  4,773.81 บ. บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่  4,773.81 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00191 ลว. 19 มี.ค. 63
106 จดัซ้ือเคร่ืองช่ังดิจติอล 2 ต ำแหนง่ 1 เคร่ือง 2,920.00             2,920.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,920 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,920 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00187 ลว. 18 มี.ค.63
107 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 96,935.00           96,935.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 96,935 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 96,935 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00192 ลว. 18 มี.ค.63
108 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 35,810.00           35,810.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 35,810 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 35,810 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00200 ลว. 18 มี.ค.63
109 จดัซ้ือเคร่ืองช่ังดิจติอล 2 กก. จ ำนวน 1 เคร่ือง 2,570.00             2,570.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,570 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,570 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00201 ลว. 18 มี.ค.63
110 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,980.00           14,980.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ช.ตะวันวิศวกจิ จก. 14,980 บ. บ.ช.ตะวันวิศวกจิ จก. 14,980 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00202 ลว. 18 มี.ค.63
111 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 20,000.00           20,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพชิญำวัสดุกอ่สร้ำง โดยน.ส.พชิญำ ฝ้ันปิมปำ 20,000 บ. ร้ำนพชิญำวัสดุกอ่สร้ำง โดยน.ส.พชิญำ ฝ้ันปิมปำ 20,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00203 ลว. 18 มี.ค.63
112 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 25,000.00           25,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง อำทเคมีเกษตรยนต์ โดยนำยวัชรพงษ์ วำณิชย์วิริยะกลุ 25,000 บ. อำทเคมีเกษตรยนต์ โดยนำยวัชรพงษ์ วำณิชย์วิริยะกลุ 25,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00206 ลว. 18 มี.ค.63
113 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,650.00             7,650.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิตร สุริยบุปผำ 7,650 บ. ฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิตร สุริยบุปผำ 7,650 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00208 ลว. 18 มี.ค.63
114 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 16,250.00           16,250.00       วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ธันยำภรณ์ พลูทวี 16,250 บ. น.ส.ธันยำภรณ์ พลูทวี 16,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00213 ลว. 18 มี.ค.63
115 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 39,650.00           39,650.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิตร สุริยบุปผำ 39,650 บ. ฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิตร สุริยบุปผำ 39,650 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00215 ลว. 18 มี.ค.63
116 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 77,021.00           77,021.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 17,475 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ 19,096 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 17,475 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ 19,096 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00193 ลว. 18 มี.ค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 40,450 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 40,450 บ. PO6303-00194 ลว. 18 มี.ค.63
PO6303-00195 ลว. 18 มี.ค.63

117 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,010.00             9,010.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 315 บ. / บ.เคมีกจิเกษตร จก. 7,400 บ. / บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 315 บ. / บ.เคมีกจิเกษตร จก. 7,400 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00196 ลว. 18 มี.ค.63
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 695 บ. / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 600 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 695 บ. / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 600 บ. PO6303-00197 ลว. 18 มี.ค.63

PO6303-00198 ลว. 18 มี.ค.63
PO6303-00199 ลว. 18 มี.ค.63

118 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 30,000.00           30,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 30,000 บำท ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 30,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00183 ลว. 19 มี.ค.63
119 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 81,600.00           81,600.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล  ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 81,600 บำท วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 81,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00178 ลว. 19 มี.ค.63
120 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร 10 รำยกำร 141,390.00         141,390.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฟลุ๊คเพื่อนเกษตร 141,390 บ. ร้ำนฟลุ๊คเพื่อนเกษตร 141,390 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00288 ลว. 20 มีค.63
121 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 4 รำยกำร 32,310.00           32,310.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 32,310 บ/จ.เจริญกำรเกษตร 34,200 บ หจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 32,310 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0014 ลว. 19 มีค.63
122 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 11,750.00           11,750.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 11,750 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 11,750 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00177 ลว. 19 มีค.63
123 จดัวซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 19,950.00           19,950.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 19,950 บำท ร้ำนบุญชัย 19,950 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00179 ลว. 19 มีค.63
124 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 36,175.00           36,175.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3,500 บ/หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 13,950 บ/ร้ำนกฤษณำพำนชิ 18,150 บ/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,325 บำทหจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3,500 บ/หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 13,950 บ/ร้ำนกฤษณำพำนชิ 17,400 บ/บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,325 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00188 ลว. 19 มีค.63

PO6303-00186 ลว. 19 มีค.63
PO6303-00185 ลว. 19 มีค.63
PO6303-00184 ลว. 19 มีค.63

125 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 19,485.00           19,485.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,500 บ/บ.แฮนโกรว์เซอร่ี จ ำกดั 18,240 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 13,395 บำทบ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,500 บ/บ.แฮนโกรว์เซอร่ี จ ำกดั 7,340 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 8,645 บำทไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00182 ลว. 19 มีค.63
PO6303-00181 ลว. 19 มีค.63
PO6303-00180 ลว. 19 มีค.63

126 จดัซ้ือกล้ำไม้ผล จ ำนวน 1 รำยกำร 37,500.00           37,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00146 ลว. 17 มีค.63
37,500 บ. 37,500 บ.

127 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 35,600.00           35,600.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 35,600 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 35,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00168 ลว. 18 มีค.63
128 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 18,395.00           18,395.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร 18,395 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 18,710 บ. บ.เคมีกจิเกษตร 18,395 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00169 ลว. 18 มีค.63
129 จดัซ้ือกล้ำและเมล็ดพนัธ์ุไม้ดอก จ ำนวน 6 รำยกำร 27,288.00           27,288.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 27,288 บ. บ.เอกะ อะโกร จ ำกดั 27,288 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00170 ลว. 18 มีค.63
130 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 14 รำยกำร 7,761.00             7,761.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 6,381 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 7,609 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 2,129 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,600 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00171 ลว. 18 มีค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 8,412 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 4,032 บ. PO6303-00172 ลว. 18 มีค.63
PO6303-00173 ลว. 18 มีค.63

99 149,864.20         149,864.20     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภวิชญ์วัสดุกอ่สร้ำง  112,885 บ./ หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 36,979.20 บ.จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 11 รำยกำร ร้ำนศุภวิชญ์วัสดุกอ่สร้ำง  112,885 บ./ หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 36,979.20 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ



131 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 28 รำยกำร 16,066.00           16,066.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 16,993 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 17,089 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 3,294 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 5,547 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00174 ลว. 18 มีค.63
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 18,709 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 7,225 บ. PO6303-00175 ลว. 18 มีค.63

PO6303-00176 ลว. 18 มีค.63
132 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 31 รำยกำร 57,114.00           57,114.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 57,251 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 76,844 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 30,088 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 2,478 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00211 ลว. 19 มีค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 63,065 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 24,548 บ. PO6303-00216 ลว. 19 มีค.63
PO6303-00221 ลว. 19 มีค.63

133 จดัซ้ือชุดทดสอบหำสำรตกค้ำงในผลผลิต จ ำนวน 6 รำยกำร 169,950.00         169,950.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ โดยนำงสำวปำริชำติ ดิษฐประชำ 169,950 บ. ร้ำนปำริชำติ โดยนำงสำวปำริชำติ ดิษฐประชำ 169,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00290 ลว. 20 มีค.63
134 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 91,650.00           91,650.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 91,650.00 บำท มูลนธิิโครงกำรหลวง 91,650.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00085 ลว 9 มี.ค. 63
135 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 5,000.00             5,000.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000.00 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00080 ลว 9 มี.ค. 63
136 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จ ำนวน 18 รำยกำร 42,715.00           42,715.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง บจก.แลบคอนเนคช่ัน 42,715.00 บำท บจก.แลบคอนเนคช่ัน 42,715.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00090 ลว 9 มี.ค. 63
137 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,570.00             1,570.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง บจก.แลบคอนเนคช่ัน 1,570.00 บำท บจก.แลบคอนเนคช่ัน 1,570.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00088 ลว 9 มี.ค. 63
138 จดัซ้ือตู้เย็น จ ำนวน 5 เคร่ือง 41,450.00           41,450.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง บจก.นยิมพำนชิ 41,450.00 บำท บจก.นยิมพำนชิ 41,450.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00229  ลว 19 มี.ค. 63
139 จดัซ้ือตู้เย็น จ ำนวน 1  เคร่ือง 12,790.00           12,790.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง บจก.นยิมพำนชิ 12,790.00 บำท บจก.นยิมพำนชิ 12,790.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00230 ลว 19 มี.ค. 63
140 จดัซ้ือเคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้ จ ำนวน 1 เคร่ือง 14,750.00           14,750.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง บ้ำนสวนครูเกง่ 14,750 บำท บ้ำนสวนครูเกง่ 14,750 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00233 ลว 19 มี.ค. 63
141 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00           20,000.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 20,000 บำท หจก.ส.สวัสดีพำนชิย์ 20,000.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00228 ลว 19 มี.ค. 63
142 จดัซ้ือโต๊ะคัดแยกผลผลิต จ ำนวน 1 ตัว 30,000.00           30,000.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก.สหเฟอร์นเิจอร์ 1998 30,000.00 บำท หจก.สหเฟอร์นเิจอร์ 1998 30,000.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00245 ลว 20 มี.ค. 63
143 จดัซ้ือครุภัณฑ์ งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 60,240.00           60,240.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง บจก.นยิมพำนชิ 58,290.00 บำท บจก.นยิมพำนชิ 58,290.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0018 ลว 20 มี.ค. 63

144
จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

4,350.00             4,350.00         
วิธีเฉพำะเจำะเจง บจก.ขำ่นต้ำ 1,600.00 บำท /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,750.00 บำท บจก.ขำ่นต้ำ 1,600.00 บำท /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,750.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6303-00253 PO 6303-0255 
ลว 20 มี.ค. 63

145
จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

18,485.00           18,485.00       
วิธีเฉพำะเจำะเจง บจก.ขำ่นต้ำ 5,895 /บจก.ล้ิมศักดำกเุคมีเกษตร 12,590.00 บำท บจก.ขำ่นต้ำ 5,895 /บจก.ล้ิมศักดำกเุคมีเกษตร 12,590.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6303-00232 PO6303-00231 
ลว 19 มี.ค. 63

146

จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 18 รำยกำร

13,337.00           13,337.00       

วิธีเฉพำะเจำะเจง

บจก.ชิชำง คอมพวิเตอร์(ประเทศไทย)  2,070.00 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,693.00 บำท
 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 7,274.00 บำท ร้ำนกฤษณำพำนชิ 800.00 บำท บจก.ยูเนีย่น
ซำยน ์1,500.00 บำท

บจก.ชิชำง คอมพวิเตอร์(ประเทศไทย)  2,070.00 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,693.00 บำท
 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 7,274.00 บำท ร้ำนกฤษณำพำนชิ 800.00 บำท บจก.ยูเนีย่น
ซำยน ์1,500.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

APO6303-0019 
APO6303-0020APO6303-0021 
APO6303-0034 APO6303-0035 
ลว 20 มี.ค. 63

147 จดัซ้ือตระกร้ำหูเหล็ก จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00             4,500.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง ร้ำนคลังพลำสติก 4,500.00 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 4,500.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00235 ลว 20 มี.ค. 63
148 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 43,164.00           43,164.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง บจก.เคมีกจิเกษตร 9,804.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 23,400.00 บำท บจก.เคมีกจิเกษตร 9,804.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 23,400.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00273 PO6303-00270

บจก.ขำ่นต้ำ 9,960.00 บำท บจก.ขำ่นต้ำ 9,960.00 บำท PO6303-00266 ลว 20 มี.ค. 63
149 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 44,005.00           44,005.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง บ้ำนสวนครูเกง่ 7,700.00 บำท Natural Agriculture 28,800.00 บ้ำนสวนครูเกง่ 7,700.00 บำท Natural Agriculture 28,800.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00240 PO6303-00241

บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 7,505.00 บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 7,505.00 PO6303-00242 ลว 20 มี.ค. 63
150 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 8,294.00             8,294.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง ร้ำนคลังพลำสติก 2,450 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,850บำท ร้ำนคลังพลำสติก 2,450 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,850บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00236 PO6303-00237

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 994.00 บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 994.00 PO6303-00238 ลว 20 มี.ค. 63

151 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 11,305.00           11,305.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,305.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,305.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00260 ลว 20 มี.ค. 63
152 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร              3,040.00          3,040.00 วิธีเฉพำะเจำะเจง บจก.ขำ่นต้ำ 3,040.00 บำท บจก.ขำ่นต้ำ 3,040.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00234 ลว 20 มี.ค. 63
153 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,000.00           14,000.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก.สำยเหนอืดอนจั่น 14,000.00 บำท หจก.สำยเหนอืดอนจั่น 14,000.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00250 ลว 20 มี.ค. 63
154 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร            15,350.00        15,350.00 วิธีเฉพำะเจำะเจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 15,350 บำท มูลนธิิโครงกำรหลวง 15,350 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00239 ลว 20 มี.ค. 63
155 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0028 ลว. 20 มี.ค. 63
156 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0023 ลว. 10 มี.ค. 63
157 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00             7,000.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล 7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0024 ลว. 10 มี.ค. 63
158 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  5,300  บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  5,300  บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0025 ลว. 18 มี.ค. 63
159 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยประพนัธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพนัธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0026 ลว. 10 มี.ค. 63
160 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  1,800 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0027 ลว. 13 มี.ค. 63
161 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0029 ลว. 18 มี.ค. 63
162 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00259 ลว. 9 มี.ค. 63
163 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00261 ลว. 18 มี.ค. 63
164 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00291 ลว. 12 มี.ค. 63
165 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  1,800 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00292 ลว. 20 มี.ค. 63
166 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยประพนัธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพนัธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00243 ลว. 12 มี.ค. 63
167 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00             7,200.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  7,200 บ. หจก. คองดอมทัวร์  7,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6302-00236 ลว. 6 ก.พ. 63
168 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00244 ลว. 16 มี.ค. 63
169 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00             7,000.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  7,000 บ. หจก. คองดอมทัวร์  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00246 ลว. 9 มี.ค. 63
170 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00248 ลว. 12 มี.ค. 63
171 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00             7,200.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  7,200 บ. หจก. คองดอมทัวร์  7,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00249 ลว. 12 มี.ค. 63
172 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00251 ลว. 18 มี.ค. 63
173 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คองดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00252 ลว. 10 มี.ค. 63
174 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 10,600.00           10,600.00       วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  10,600 บ. หจก. คองดอมทัวร์  10,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00254 ลว. 11 มี.ค. 63
175 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00256 ลว. 18 มี.ค. 63
176 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คองดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00257 ลว. 11 มี.ค.63



177 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00262 ลว. 13 มี.ค. 63
178 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00263 ลว. 13 มี.ค. 63
179 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00264 ลว. 12 มี.ค. 63
180 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00265 ลว. 13 มี.ค. 63
181 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00267 ลว. 12 มี.ค. 63
182 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00268 ลว. 10 มี.ค. 63
183 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00269 ลว. 18 มี.ค. 63
184 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00293 ลว. 20 มี.ค. 63
185 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00281 ลว. 11 มี.ค. 63
186 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00282 ลว. 11 มี.ค. 63
187 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00283 ลว. 10 มี.ค. 63
188 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00284 ลว. 10 มี.ค. 63
189 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00             7,000.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00285 ลว. 9 มี.ค. 63
190 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,400.00             5,400.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,400 บ. หจก. เชียงใหม่จนัรำ  5,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00286 ลว. 12 มี.ค. 63
191 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00271 ลว. 18 มี.ค. 63
192 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00272 ลว. 16 มี.ค. 63
193 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00274 ลว. 10 มี.ค. 63
194 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00275 ลว. 10 มี.ค. 63
195 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00276 ลว. 12 มี.ค. 63
196 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00             1,800.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัรำ  1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00277 ลว. 12 มี.ค. 63
197 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00278 ลว. 10 มี.ค. 63
198 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00             5,300.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัรำ  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00279 ลว. 11 มี.ค. 63
199 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00280 ลว. 11 มี.ค. 63
200 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00             3,600.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00294 ลว. 19 มี.ค. 63
201 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ 1 รำยกำร 3,500.00             3,500.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง หจก. นอร์ททเอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์  3,500 บ. หจก. นอร์ททเอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์  3,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00395 ลว. 23 มี.ค. 63
202 จำ้งซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพมิพ ์ 1 รำยกำร 5,000.00             5,000.00         วิธีเฉพำะเจำะเจง บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 5,000 บ. บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00296 ลว. 23 มี.ค. 63
203 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตรและส ำนกังำน จ ำนวน 12 รำยกำร 36,642.00           36,642.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บจ. แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 7,800 บ./ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 19,720 บ. บจ. แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 7,800 บ./ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 19,720 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00152 ลว.17 มี.ค.63

หจก.นอร์ทเทอน์ เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,922 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,200 บ. หจก.นอร์ทเทอน์ เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,922 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00153 ลว. 17 มี.ค.63
PO6303-00154 ลว. 17 มี.ค.63

PO6303-00155 ลว. 17 มี.ค.63
204 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 16,940.00           16,940.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,540 บ./บจ.เคมีกจิเกษตร 7,400 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,540 บ./บจ.เคมีกจิเกษตร 7,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00156 ลว. 17 มี.ค.63

PO6303-00157 ลว. 17 มี.ค.63
205 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,078.00           15,078.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,990 บ./บจ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,888 บ./บจ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4,200บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,990 บ./บจ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,888 บ./บจ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4,200บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00158 ลว. 17 มี.ค.63

PO6303-00159 ลว. 17 มี.ค.63
PO6303-00160 ลว. 17 มี.ค.63

206 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 148,070.00         148,070.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,800 บ./บจ.เคมีกจิเกษตร 5,250 บ./บจ.ขำ่นต้ำ 24,250 บ. บจ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 1,800 บ./บจ.เคมีกจิเกษตร 5,250 บ./บจ.ขำ่นต้ำ 24,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00163 ลว. 20 มี.ค.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 76,170 บ./บจ.ฮอทิโกร 40,600 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 76,170 บ./บจ.ฮอทิโกร 40,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00164 ลว. 20 มี.ค.63

PO6303-00165 ลว. 20 มี.ค.63
PO6303-00166 ลว. 20 มี.ค.63
PO6303-00167 ลว. 20 มี.ค.63

207 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,000.00             1,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต.กึด้ช้ำง 1,000 บำท วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต.กึด้ชำ้ง 1,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00320 ลว. 26 มี.ค.63
208 จำ้งวิเครำะห์ดิน จ ำนวน 11 รำยกำร 7,280.00             7,280.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัตกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 7,280 บำท ห้องปฎิบัตกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ 7,280 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00323 ลว. 26 มี.ค.63
209 จดัซ้ือน้ ำยำฆำ่เช้ือ และสบูเหลวล้ำงมือ 7,344.00             7,344.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป จ ำกดั 7,344 บ. บริษัท เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป จ ำกดั 7,344 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00339 ลว. 20 มี.ค.63
210 จดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,190.00           11,190.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นโีอ เทคโนโลยี จ ำกดั 11,190 บำท บ.เอ แอนด์ เอ นโีอ เทคโนโลยี จ ำกดั 11,190 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00204 ลว. 149 มีค.63
211 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,600.00             9,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 9,600 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 9,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00205 ลว.19 มีค.63
212 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 8,525.00             8,525.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. จ.เจริญกำรเกษตร 8,525 บำท หจก. จ.เจริญกำรเกษตร 8,525 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00207 ลว. 19 มีค.63
213 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 8,961.00             8,961.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,485/ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 5,476 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,485 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00209 ลว.19 มีค.63

 บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 5,476 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00227 ลว.19 มีค.63
214 จำ้งท ำป้ำยนทิรรศกำรโครงกำรหัตถกรรม จ ำนวน 2 ชุด 30,000.00           30,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย จ ำกดั 30,000 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย จ ำกดั 30,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00210 ลว. 19 มีค.63
215 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 54,560.00           54,560.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 54,560 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 54,560 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00212 ลว. 19 มีค.63
216 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 30,000.00           30,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพชืและเล้ียงสัตว์ ม.13 30,000 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพชืและเล้ียงสัตว์ ม.13 30,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00214 ลว.19 มีค.63
217 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 8 รำยกำร 19,110.00           19,110.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ โดย นำงจ ำปี  ฐำนะ 19,110 บ. ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ โดย นำงจ ำปี  ฐำนะ 19,110 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00217 ลว. 19 มีค.63
218 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 47,964.00           47,964.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 47,964 บำท หจก.วณิชชำภัณฑ์ 47,964 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00218 ลว. 19 มีค.63
219 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 16,150.00           16,150.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 16,150 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 16,150 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00219 ลว.19 มีค.63
220 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,927.00             9,927.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,927 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,927 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00220 ลว. 19 มีค.63
221 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,800.00           19,800.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 19,800 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 19,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00222 ลว. 19 มีค.63
222 จำ้งส ำรวจขอ้มูลพื้นฐำน ขอ้มูลรำยแปลงเกษตรกร จ ำนวน 34 แปลง 99,840.00           99,840.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 99,840 บำท หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 99,840 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00223 ลว. 19 มีค.63
223 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 99,900.00           99,900.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกจิ 99,900 บำท ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกจิ 99,900 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00224 ลว. 19 มีค.63
224 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00             6,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์  มำธุสรสวรรค์ 6,000 บ. นำยสวรรค์  มำธุสรสวรรค์ 6,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00225 ลว. 19 มีค.63
225 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 18,500.00           18,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 18,500 บ. ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 18,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00226 ลว. 19 มีค.63
226 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์/งำนบ้ำน จ ำนวน 51 รำยกำร 275,425.00         275,425.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 75,475 บ./ร้ำนปำริชำติ 199,950 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 75,475 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00301 ลว. 23 มีค.63



ร้ำนปำริชำติ 199,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00302 ลว. 23 มีค.63
227 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตรและกอ่สร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 78,800.00           78,800.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 24,000 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 46,000 บ./บ.ลิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก.8,800 บ.หจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 24,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0015 ลว. 19 มีค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 46,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0016 ลว. 19 มีค.63
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก.8,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0017 ลว. 19 มีค.63

228 จำ้งแออกแบบและพมิพไ์วนลิองค์ควำมรู้ 1 งำน 145,584.20         145,584.20     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซน ์145,584.20 บำท ร้ำนอนิดีไซน ์145,584.20 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0022 ลว.20 มีค.63
229 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 12,830.00           12,830.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 12,830 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 12,830 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0031 ลว.31 มีค.63
230 จำ้งเหมำท ำแปลงขยำยพนัธ์ุหญ้ำแฝก พร้อมจดัหำกล้ำพนัธ์ุ 3,300.00             3,300.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  ตองตึง 3,300 บ. นำยสมชำย  ตองตึง 3,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00324 ลว.31 มีค.63
231 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,454.00             1,454.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 1,570 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ. บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี 850 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00325 ลว.31 มีค.63

PO6303-00326 ลว.31 มีค.63
232 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 12 รำยกำร 17,504.00           17,504.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 1,904 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3,492 บ./บ.เชียงใหม่ หจก.ศิริวงศ์พำนชิ 550 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ 3,342 บ./บ.เชยีงใหม่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00327 ลว.31 มีค.63

ศึกษำภัณฑ์ 5,396 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,320 บ./บ.หัวเหรียญอนิเตอร์แพค๊ ศึกษำภัณฑ์ 792 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,320 บ./บ.หัวเหรียญอนิเตอร์แพค๊ PO6303-00328 ลว.31 มีค.63
8,500 บ. 8,500 บ. PO6303-00329 ลว.31 มีค.63

PO6303-00330 ลว.31 มีค.63
PO6303-00331 ลว.31 มีค.63

233 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 26,158.00           26,158.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 26,158 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 26,158 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00332 ลว.31 มีค.63
234 จดัซ้ือพนัธ์ุไม้ดอก จ ำนวน 5 รำยกำร 16,185.00           16,185.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร 16,185 บ. บ.เอกะ อะโกร 16,185 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00333 ลว.31 มีค.63
235 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 92,240.00           92,250.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเซอร่ี 106,922 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 92,240 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 92,240 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00334 ลว.31 มีค.63
236 จดัซ้ือพนัธ์ุไม้ดอก จ ำนวน 2 รำยกำร 4,980.00             4,980.00         วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 4,980 บำท มูลนธิิโครงกำรหลวง 4,980 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00335 ลว.31 มีค.63
237 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 31,800.00           31,800.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเซอร่ี 31,800 บ. บ.แฮนด์ โกรวเซอร่ี 31,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00150 ลว.17 มี.ค. 63
238 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 198,534.00         198,534.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 198,534 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 198,534 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00147 ลว. 17 มี.ค.63
239 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,375.00           12,375.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,375 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,375 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00142 ลว.17 มี.ค. 63
240 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 23,400.00           23,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,400 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0011 ลว. 17 มี.ค. 63
241 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 23,400.00           23,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,400 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00144 ลว.17 มี.ค.63
242 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 90,770.00           90,770.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 90,770 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 90,770 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00147 ลว. 17 มี.ค.63
243 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 80,510.00           80,510.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 80,510 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 80,510 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0012 ลว.17 มี.ค.63
244 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,400.00             5,400.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร 5,400 บ. บ.เอกะ อะโกร 5,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00149 ลว. 17 มี.ค.63
245 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 23,280.00           23,280.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร 23,280 บ. ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร 23,280 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00317 ลว.26 มี.ค.63
246 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,500.00           10,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร 10,500 บ. ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร 10,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00336 ลว.31 มี.ค.63
247 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำรจ ำนวน 1 รำยกำร 11,370.00           11,370.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ 11,370 บ. ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ 11,370 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00313 ลว.18 มี.ค.63
248 จำ้งวิเครำะห์สถำนะธำตุอำหำรในพชื  จ ำนวน 6 รำยกำร 6,750.00             6,750.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัตกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 6,750 บำท ห้องปฎิบัตกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ 6,750 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00319 ลว.26 มี.ค.63
249 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,600.00             4,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอเชียปศุสัตว์ 5,500 บ./ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 4,600 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 4,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00017 ลว. 4 มี.ค. 63
250 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 88,000.00           88,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 88,000 บ./บ.ฮกวัสดุ 88,500/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 113,200 บ ร้ำนบ้ำนสวนครูเกง่ 88,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6303-0002 ลว. 5 มี.ค. 63

บ.แฮนด์โกว์เชอร่ี 90,000 บำท
251 จดัซ้ือกล้ำพนัธ์ุไม้ จ ำนวน 4 รำยกำร 39,960.00           39,960.00       วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 39,960 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 39,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00030 ลว.5 มี.ค. 63
252 จดัจำ้งวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ จ ำนวน  8 รำยกำร 36,152.63           36,152.63       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกดั/ 36,152.63 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกดั /36,152.63 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00031 ลว. 5 มี.ค. 63
253 จดัซ้ือสำรชีวภัณฑ์  จ ำนวน 10 รำยกำร 99,950.00           99,950.00       วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนธิิโครงกำรหลวง 99,950 บ. มูลนธิิโครงกำรหลวง 99,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00112 ลว.10 มี.ค. 63
254 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 45,680.00           45,680.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 39,050 บ./บ.เคมีกจิกำรเกษตร  35,620 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 39,050 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00113 ลว.10 มี.ค. 63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,750 บ./หจก. ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,180 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,450 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00114 ลว.10 มี.ค. 63
หจก. ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,180 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00116 ลว.10 มี.ค. 63

255 จดัซ้ือวัสดุประปำจ ำนวน 2 รำยกำร 6,800.00             6,800.00         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,800 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,520 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00111 ลว.10 มี.ค. 63
256 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 34,800.00           35,800.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 39,280 บ./บ.เทพรัตน ์โอเอ 29,350 บ. บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ 28,300 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00297 ลว.10 มี.ค. 64

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สมำร์ท มำรท์ 30,840 บ. /ร้ำนแฟมิล่ี คอมแอนด์เซอร์วิส  7,500 บ. ร้ำนแฟมิล่ี คอมแอนด์เซอร์วิส  7,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00298 ลว.10 มี.ค. 65
วิธีเฉพำะเจำะจง

257 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,320.00             7,320.00         วิธีเฉพำะเจำะจง จ.เจริญกำรเกษตร 7,320 บ/บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 9,250 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,774 บำท จ.เจริญกำรเกษตร 7,320 บ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6303-00318 ลว.26 มี.ค. 63
258 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธ์ุกำแฟอรำบิกำ้            21,000.00        21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์วิจยัและฝึกอบรมท่ีสูง คณะเกษตรศำสตร์ มช. / 21,000 ศูนย์วิจยัและฝึกอบรมท่ีสูง คณะเกษตรศำสตร์ มช. / 21,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3228 ลว. 2 มี.ค. 63
259 รำยงำนขอซ้ือกอ้นเห็ดนำงฟำ้ภูฏำนด ำพร้อมพร้อมเปิดดอก            24,990.00        24,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเรวดี ทิพย์กมุำร / 24,990 นำงเรวดี ทิพย์กมุำร / 24,990 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3230 ลว. 2 มี.ค. 63
260 รำยงำนขอจำ้งเหมำท ำป้ำยไม้สีด ำพร้อมเชือกแขวน            11,550.00        11,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทอดทูล มูลละ / 11,550 นำยเทอดทูล มูลละ / 11,550 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1066 ลว. 2 มี.ค. 63
261 รำยงำนขอจำ้งท ำแปลงรวบรวมพนัธ์ุไผ่ฯ            50,000.00        50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.วิรัลยุพำ นำคง / 50,000 น.ส.วิรัลยุพำ นำคง / 50,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1067 ลว. 2 มี.ค. 63
262 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ขีวั้วผงละเอยีด)            12,000.00        12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสนัน่ ไทยหนนุ / 12,000 นำงสนัน่ ไทยหนนุ / 12,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1068 ลว. 2 มี.ค. 63
263 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้ จ ำนวน 3 คัน            16,200.00        16,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงทิพย์วัลย์ จติต์วิไล / 16,200 นำงทิพย์วัลย์ จติต์วิไล / 16,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3313 ลว. 3 มี.ค. 63
264 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้            28,800.00        28,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทนงศักด์ิ อปุระ / 28,800 นำยทนงศักด์ิ อปุระ / 28,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3234 ลว. 2 มี.ค. 63
265 รำยงำนขอจำ้งจดันทิรรศกำร            15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวินยั สลัดใด / 15,000 นำยวินยั สลัดใด / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3374 ลว. 3 มี.ค. 63
266 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้              7,200.00          7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปิยะ แซ่เจี่ย / 3,600 นำยปิยะ แซ่เจี่ย / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3373 ลว. 3 มี.ค. 63

นำยอนกุลู เชียงกนั / 3,600 นำยอนกุลู เชียงกนั / 3,600
267 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้              7,200.00          7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ ำแลง จนิดำธิ / 3,600 นำยจ ำแลง จนิดำธิ / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3372 ลว. 3 มี.ค. 63

นำยอดิศักด์ิ วงษ์หิรัญ / 3,600 นำยอดิศักด์ิ วงษ์หิรัญ / 3,600
268 รำยงำนขอซ้ือพลำสติกคลุมหลังคำโรงเรือน            96,000.00        96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฟลุ๊คเพื่อนเกษตร / 96,000 ร้ำนฟลุ๊คเพื่อนเกษตร / 96,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3371 ลว. 3 มี.ค. 63
269 รำยงำนขอซ้ือปศุสัตว์            15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเอกณรงค์ หม่อโปกู ่/ 15,000 นำยเอกณรงค์ หม่อโปกู ่/ 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3369 ลว. 3 มี.ค. 63
270 รำยงำนขอจดัซ้ือกล้ำพชืสมุนไพรท้องถิน่            20,000.00        20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงผ่องพรรณ ปวงใจเท่ียง / 20,000 นำงผ่องพรรณ ปวงใจเท่ียง / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3383 ลว. 3 มี.ค. 63
271 รำยงำนขอซ้ือหนอ่กล้วยหอมทอง              6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศรีทอง พำวี / 6,000 นำยศรีทอง พำวี / 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3386 ลว. 3 มี.ค. 63

272 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถยนต์เพื่อน ำเกษตรกรไปศึกษำดูงำน            14,400.00        14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมงคล เวติวัฒนำ และ น.ส.สุรำงค์รัตน ์แดงจนิะ / นำยมงคล เวติวัฒนำ และ น.ส.สุรำงค์รัตน ์แดงจนิะ / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3465 ลว. 5 มี. .ค. 63



14,400 14,400
273 รำยงำนขอซ้ือน้ ำผ้ึง (ของเหลว) และน้ ำผ้ึงแบบคอนโนจำกผ้ึงโพรง            35,000.00        35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำตรี กำ๋วิล และนำยประเวท ก ำบุญเรือง / นำยชำตรี กำ๋วิล และนำยประเวท ก ำบุญเรือง / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1119 ลว. 5 มี.ค. 63

35,000 35,000
274 รำยงำนขอจำ้งเตรียมคอกส ำหรับทดสอบเล้ียงไกไ่ข่            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์หอม กนัยำนวล / 10,0000 นำงจนัทร์หอม กนัยำนวล / 10,0000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1120 ลว. 5 มี.ค. 63
275 รำยงำนขอซ้ือน้ ำผ้ึงจำกผ้ึงโพรง            75,000.00        75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษณำ ปัญญำวงค์คีรี / 75,000 นำยกฤษณำ ปัญญำวงค์คีรี / 75,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1118 ลว. 5 มี.ค. 63
276 รำยงำนขอซ้ืออปุกรณ์ในกำรปรับปรุงฟำร์ม              6,720.00          6,720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนภิำพำณิชย์ / 6,720 ร้ำนสุนภิำพำณิชย์ / 6,720 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3499 ลว. 5 มี.ค. 63
277 รำยงำนขอซ้ืออปุกรณ์ในกำรปรับปรุงฟำร์ม              5,040.00          5,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนใจบุญวัสดุกอ่สร้ำง / 5,040 ร้ำนใจบุญวัสดุกอ่สร้ำง / 5,040 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3498 ลว. 5 มี.ค. 63
278 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อปุกรณ์กำรเกษตรฯ            10,050.00        10,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แม่สลองนอกขอส่งและค้ำวัสดุ / 10,050 หจก.แม่สลองนอกขอส่งและค้ำวัสดุ / 10,050 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3485 ลว. 5 มี.ค. 63
279 รำยงำนขอจำ้งดูแลรักษำแปลงปลูกป่ำฯ              2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสรำวุฒิ เส่งหล้ำ / 2,000 นำยสรำวุฒิ เส่งหล้ำ / 2,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3555 ลว. 6มี.ค. 63
280 รำยงำนขอจดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร            20,250.00        20,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.รวมสินช่ืนชอบ กำรเกษตร / 7,250 หจก.รวมสินช่ืนชอบ กำรเกษตร / 7,250 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3553 ลว. 6 มี.ค .63

นำยวัชระ สุยะ / 16,000 นำยวัชระ สุยะ / 16,000
นำยมงคลฤกษ์ อนนัต์บุญสกลุ / 3,000 นำยมงคลฤกษ์ อนนัต์บุญสกลุ / 3,000
ร้ำนเพิ่มพลูพนัธ์ุไม้ / 10,000 ร้ำนเพิ่มพลูพนัธ์ุไม้ / 10,000

281 รำยงำนขอซ้ือมูลหมูหลุมและมูลไกบ่รรจกุระสอบ            12,900.00        12,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจรูญศักด์ิ เนติบัณฑิตสกลุ / 12,900 นำยจรูญศักด์ิ เนติบัณฑิตสกลุ / 12,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3652 ลว. 9 มี.ค. 63
282 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำอโวคำโดเสียบยอดฯ            15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำดุลย์ หวังวรวัฒน ์/ 15,000 นำยอำดุลย์ หวังวรวัฒน ์/ 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3651 ลว. 9 มี.ค. 63
283 รำยงำนขอซ้ือท่อน้ ำ PVC              2,100.00          2,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสอยดำวกำรค้ำ / 2,100 ร้ำนสอยดำวกำรค้ำ / 2,100 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3649 ลว. 9 มี.ค. 63
284 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์              1,125.00          1,125.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่พลำสติก / 1,125 บจก.เชียงใหม่พลำสติก / 1,125 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1223 ลว. 9 มี.ค. 63
285 รำยงำนขอจำ้งเหมำทพถงุผ้ำใส่เอกสำรสกรีนโลโก ้สวพส.              8,800.00          8,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบิ๊ก แบ็ก ดีไซน ์/ 8,800 ร้ำนบิ๊ก แบ็ก ดีไซน ์/ 8,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1224 ลว. 9 มี.ค. 63
286 รำยงำนขอจดัจำ้งเหมำแรงงำน            10,200.00        10,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิศิษฎ์ ยศย่ิงอภิรำม / 10,200 นำยวิศิษฎ์ ยศย่ิงอภิรำม / 10,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1225 ลว. 9 มี.ค. 63
287 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้              7,200.00          7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชยทร เลำช้ง / 7,200 นำยชยทร เลำช้ง / 7,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1260 ลว. 11 มี.ค. 63
288 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง            99,970.00        99,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.เรืองจุ้ยเฮงย้ง / 99,970 ร้ำน จ.เรืองจุ้ยเฮงย้ง / 99,970 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3883 ลว. 12 มี.ค. 63
289 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร            99,997.00        99,997.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนผำภูมิอปุกรณ์กำรเกษตร / 99,997 ร้ำนผำภูมิอปุกรณ์กำรเกษตร / 99,997 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3882 ลว. 12 มี.ค. 63
290 รำยงำนขอจำ้งเหมำท ำแปลงสำธิตกำรปรับปรุงบ ำรุงดินฯ            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยูเซฟ คนสวรรค์ / 10,000 นำยยูเซฟ คนสวรรค์ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3929 ลว. 13 มี.ค. 63
291 รำยงำนขอจดัจำ้งซ่อมแซมประตูม้วนอตัโนมัติ              3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแดง ดวงปัญญำ / 3,500 นำยแดง ดวงปัญญำ / 3,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 3925 ลว. 13 มี.ค. 63
292 รำยงำนขอจำ้งเหมำขึน้แปลงปลูกและท ำควำมสะอำดโรงเรือนฯ              4,500.00          4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมรรัตน ์หำญขนุทด / 4,500 นำงสำวอมรรัตน ์หำญขนุทด / 4,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 1259 ลว. 11 มี.ค. 63
293 รำยงำนขอซ้ือวัสดุขีเ้ล่ือย            72,000.00        72,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สุกญัญำ จนิะใจ / 72,000 น.ส.สุกญัญำ จนิะใจ / 72,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1257 ลว. 11 มี.ค. 63
294 รำยงำนขอซ้ือวัสดุขีเ้ล่ือย            41,400.00        41,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสรศักด์ิ อนิตำกำศ / 41,400 นำยสรศักด์ิ อนิตำกำศ / 41,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1258 ลว. 11 มี.ค. 63
295 รำยงำนขอจดัจำ้งท ำลังผ้ึงโพรงพร้อมทำไขผ้ึง            33,000.00        33,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมำน ปัญญำวงค์คีรี / 33,000 นำยสมำน ปัญญำวงค์คีรี / 33,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4000 ลว. 13 มี.ค. 63
296 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (เบนซิน)            20,000.00        20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจม่ / 20,000 หจก. เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจม่ / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4084 ลว. 17 มี.ค. 63
297 รำยงำนขอซ้ือไผ่ตงด ำ            40,000.00        40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธรรมรัตน ์บุญมี / 40,000 นำยธรรมรัตน ์บุญมี / 40,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4082 ลว. 17 มี.ค. 63
298 รำยงำนขอซ้ืออปุกรณ์สร้ำงถงัพกัน้ ำ            99,910.00        99,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นเิจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี / ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นเิจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4081 ลว. 17 มี.ค. 63

99,910 99,910
297 รำยงำนขอจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงและเกษตร            61,600.00        61,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. นำ่นสหกจิ / 34,000 หจก. นำ่นสหกจิ / 34,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4080 ลว. 17 มี.ค. 63

นำยวัชรพล สุยะ / 16,000 นำยวัชรพล สุยะ / 16,000
ร้ำนเมืองจงัพนัธ์ุไม้ / 11,600 ร้ำนเมืองจงัพนัธ์ุไม้ / 11,600

298 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำอโวกำโด            45,000.00        45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ เจริญกลุพวัิฒน ์/ 45,000 นำยส ำรำญ เจริญกลุพวัิฒน ์/ 45,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4094 ลว. 17 มี.ค. 63
299 รำยงำนขอซ้ือสำรเคมี              1,900.00          1,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ยูไนเต็ดเคมีคอล แอนด์ เทรดด้ิง / 1,900 บจก. ยูไนเต็ดเคมีคอล แอนด์ เทรดด้ิง / 1,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1336 ลว. 17 มี.ค. 63
300 รำยงำนจำ้งเหมำบริกำรส ำรวจพื้นท่ีงำนวิจยั              7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิมิตร พทุธโส / 7,000 นำยวิมิตร พทุธโส / 7,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1332 ลว. 17 มี.ค. 63
301 รำยงำนจำ้งเหมำบริกำรส ำรวจพื้นท่ีงำนวิจยั              7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุพจน ์อรุณล ำเนำไพร / 7,000 นำยสุพจน ์อรุณล ำเนำไพร / 7,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1333 ลว. 17 มี.ค. 63
302 รำยงำนขอจำ้งเหมำปรับปรุงสภำพและตรวจเช็คเปอร์เซ็นต์            26,600.00        26,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนพณรงค์ แผลงฤทธ์ิ / 26,600 นำยนพณรงค์ แผลงฤทธ์ิ / 26,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1334 ลว. 17 มี.ค. 63

ควำมงอกเมล็ดพนัธ์ุเฮมพ์
203 รำยงำนขอจดัจำ้งแรงงำนท ำควำมสะอำด คัดหัวพนัธ์ุฯ            15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจริำ ดอกดวง / 15,000 นำงจริำ ดอกดวง / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1335 ลว. 17 มี.ค. 63
204 รำยงำนขอซ้ือพนัธ์ุสัตว์            19,500.00        19,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเจริญ วงค์พทุธค ำ / 19,500 นำยเจริญ วงค์พทุธค ำ / 19,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4133 ลว. 18 มี.ค. 63
205 รำยงำนขอจำ้งเหมำดูแลรักษำป่ำของชุมชน (PES)            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพสิิษฐ์ เทพอนิทร์ / 10,000 นำยพสิิษฐ์ เทพอนิทร์ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4132 ลว. 18 มี.ค. 63
206 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล            30,000.00        30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิมำณ ศรีพญ็ / 30,000 นำยวิมำณ ศรีพญ็ / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4139 ลว. 18 มี.ค. 63
207 รำยงำนขอซ้ือหมูหลุมแห้ง            36,000.00        36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเงิน กวัิฒนำ / 36,000 นำยเงิน กวัิฒนำ / 36,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4138 ลว. 18 มี.ค. 63
208 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล            99,000.00        99,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เมืองจงัพนัธ์ุไม้ / 99,000 เมืองจงัพนัธ์ุไม้ / 99,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4137 ลว. 18 มี.ค. 63
209 รำยงำนขอซ้ือพนัธ์ุถัว่            20,000.00        20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ บรูณเทศ / 20,000 นำยณรงค์ บรูณเทศ / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4136 ลว. 18 มี.ค. 63
210 รำยงำนขอซ้ืออปุกรณ์สร้ำงถงัพกัน้ ำ            99,910.00        99,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นเิจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี / ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นเิจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4135 ลว. 18 มี.ค. 63

99,910 99,910
211 รำยงำนขอซ้ือผ้ำปักมือ            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยูเย เบกะ่ / 10,000 นำยยูเย เบกะ่ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4134 ลว. 18 มี.ค. 63
212 รำยงำนขอจำ้งเหมำเตรียมแปลงทดสอบ            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ต่อง ลำยค ำ / 10,000 น.ส.ต่อง ลำยค ำ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1365 ลว. 18 มี.ค. 63
213 รำยงำนขอซ้ือขีวั้ว            30,000.00        30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สุพชิฌำย์ ท่ังทอง / 30,000 น.ส. สุพชิฌำย์ ท่ังทอง / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4188 ลว. 18 มี.ค. 63
214 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพนัธ์ุไม้ผล            87,000.00        87,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทวินทร์ โสภำ / 87,000 นำยเทวินทร์ โสภำ / 87,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4187 ลว. 18 มี.ค. 63
215 รำยงำนขอซ้ือขีวั้ว            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. มึดิวำ สุขใจในวนำ / 10,000 น.ส. มึดิวำ สุขใจในวนำ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4186 ลว. 18 มี.ค. 63
216 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในกำรสนบัสนนุพฒันำเป็นแหล่งเรียนรู้ฯ            41,000.00        41,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมอเอ เกยีรติชฏำธำร / 41,000 นำยมอเอ เกยีรติชฏำธำร / 41,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4185 ลว. 18 มีค. 63
217 รำยงำนขอจดัซ้ือต้นกล้ำไม้ ขัวั้วและพนัธ์ุบุก            92,040.00        92,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกล่อดำ บริรักษ์วนำ / 3,000 นำยกล่อดำ บริรักษ์วนำ / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ร้ำนประดับไม้มงคล / 23,450 ร้ำนประดับไม้มงคล / 23,450
นำยมงคล เบียชิ / 24,600 นำยมงคล เบียชิ / 24,600
นำยสุวิทย์ ไพรวิภำวี / 7,460 นำยสุวิทย์ ไพรวิภำวี / 7,460
นำยโดเร วนำกล่ินสะอำด / 30,000 นำยโดเร วนำกล่ินสะอำด / 30,000
นำยสุเมษ อนิต๊ะสม / 3,750 นำยสุเมษ อนิต๊ะสม / 3,750



218 รำยงำนขอซ้ือพสัดุสำรเคมี            18,380.00        18,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. วัตรัต ( หน่ ำเซียน) และ บจก. นทูำร์ลิค / 18,380 บจก. วัตรัต ( หน่ ำเซียน) และ บจก. นทูำร์ลิค / 18,380 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1408 ลว. 20 มี.ค. 63
219 รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมโรงเรือนและท ำควำมสะอำดโรงเรือนฯ            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุทิน ค้ำแกว่น / 10,000 นำงสุทิน ค้ำแกว่น / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1409 ลว. 20 มี.ค. 63
220 รำยงำนขอซ้ือผลิตภัณฑ์กำแฟ              2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำพร วนำรัตนชัย / 2,000 น.ส.สุภำพร วนำรัตนชัย / 2,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4292 ลว. 20 มี.ค. 63
221 รำยงำนขอซ้ือผลิตภัณฑ์กำแฟ              2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.อ ำเพญ็ ลลิตเบญจรงค์ / 2,000 น.ส.อ ำเพญ็ ลลิตเบญจรงค์ / 2,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4291 ลว. 20 มี.ค. 63
222 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน            15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. สุขมวิสเซอร์วิส สำขำสวนตำล / 15,000 บจก. สุขมวิสเซอร์วิส สำขำสวนตำล / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4290 ลว. 20 มี.ค. 63
223 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ระบบกระจำยน้ ำ            73,095.00        73,095.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ / 73,095 หจก. แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ / 73,095 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4273 ลว. 20 มี.ค. 63
224 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล            65,100.00        65,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดุสิต จโิน / 65,000 นำยดุสิต จโิน / 65,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4263 ลว. 20 มี.ค. 63
225 รำยงำนขอซ้ือมูลวัว              6,240.00          6,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโจวยำ ชะมือ / 6,240 นำยโจวยำ ชะมือ / 6,240 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4264 ลว. 20มี.ค. 63
226 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพนัธ์ุถัว่อะซูกิ            70,000.00        70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์ กล้ำณรงค์เชำว์ / 70,000 นำยชัยณรงค์ กล้ำณรงค์เชำว์ / 70,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4267 ลว. 20 มี.ค. 63
227 รำยงำนขอซ้ือปุ๋ยคอก (ขีวั้วแห้ง)            46,800.00        46,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ กนัทวี / 46,800 นำยประดิษฐ์ กนัทวี / 46,800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4268 ลว. 20 มีค. 63
228 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร              1,300.00          1,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยไอเตำ ใสสอ / 1,300 นำยไอเตำ ใสสอ / 1,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4271 ลว. 20 มี.ค. 63
229 รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้              5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบรรจง วันเพญ็ / 5,400 นำยบรรจง วันเพญ็ / 5,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4297 ลว. 23 มี.ค. 63
230 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำพนัธ์ุพชืท้องถิน่            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโอด โขงทอง / 10,000 นำยโอด โขงทอง / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1425 ลว. 24 มี.ค. 63
231 รำยงำนขอจดัซ้ือกล้ำไม้ผล            28,460.00        28,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฟลอร่ำ กำร์เด้น / 28,460 ร้ำนฟลอร่ำ กำร์เด้น / 28,460 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4346 ลว. 24 มี.ค. 63
232 รำยงำนขอจำ้งเหมำเตรียมแปลงทดสอบ            15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำตรี ชัยวัธนยั / 15,000 นำยชำตรี ชัยวัธนยั / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1453 ลว. 25 มี.ค. 63
233 รำยงำนขอจำ้งเหมำเตรียมแปลงทดสอบ            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนรัินดร์ บุทู / 10,000 นำยนรัินดร์ บุทู / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1452 ลว. 25 มี.ค. 63
234 รำยงำนขอจำ้งท ำแปลงทดสอบกำรชะล้ำงดิน            50,000.00        50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพะเกล่่ำ ซิโน / 50,000 นำยพะเกล่่ำ ซิโน / 50,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1494 ลว. 30 มี.ค. 63
235 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำซิลเวอร์โอค๊            75,000.00        75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยฤทธ์ิ ยุติธรรม / 75,000 นำยชัยฤทธ์ิ ยุติธรรม / 75,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1495 ลว. 30 มี.ค. 63
236 รำยงำนขอจำ้งเหมำบริกำรบันทึกขอ้มูลงำนวิจยั            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิตำ พใิจ / 10,000 น.ส.พรทิตำ พใิจ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 1496 ลว. 30 มี.ค. 63
237 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในกำรด ำเนนิกจิกรรมพฒันำแหล่งน้ ำฯ            61,632.00        61,632.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) / 61,632 หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) / 61,632 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4482 ลว. 30 มี.ค. 63
238 รำยงำนขอซ้ือพนัธ์ุสุกรผสมสำมสำยเลือด            65,000.00        65,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์ อิน่ค ำ / 65,000 นำยสมพงษ์ อิน่ค ำ / 65,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4422 ลว. 26 มี.ค. 63
239 รำยงำนขอซ้ือต้นตอกหุลำบ              9,000.00          9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนำรี วิริยะส่องแสง / 9,000 นำงนำรี วิริยะส่องแสง / 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4417 ลว. 26 มี.ค. 63
240 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง              3,343.75          3,343.75 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ทุ่งขำ้วพวง อรุโณทัย / 3,343.75 บจก. ทุ่งขำ้วพวง อรุโณทัย / 3,343.75 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4416 ลว. 26 มี.ค. 63
241 รำยงำนขอซ้ือกล้ำองุ่นเปล่ียนยอดพนัธ์ุแล้ว              7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำดุลย์ หวังวรวัฒน ์/ 7,500 นำยอำดุลย์ หวังวรวัฒน ์/ 7,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4415 ลว. 26 มี.ค. 63
242 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (น้ ำมันแกส๊โซฮอล์95)                800.00             800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนนี้ ำมันเช้ือเพลิง / 800 สถำนนี้ ำมันเช้ือเพลิง / 800 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4508 ลว. 30 มี.ค. 63
243 รำยงำนขอซ้ือ "วัสดุอปุกรณ์ในกำรสนบัสนนุชุมชนพฒันำแหล่งเรียน           21,220.00        21,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ / 21,220 บจก. ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ / 21,220 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4506 ลว. 30 มี.ค. 63

รู้ด้ำนปรัชญำของเศรษฐกจิ
244 รำยงำนขอซ้ือกอ้นเห็ดนำงฟำ้ภูฏำนด ำพร้อมพร้อมเปิดดอก            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจ ำปำ ธรรมศิริ / 10,000 นำงจ ำปำ ธรรมศิริ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4504 ลว. 30 มี.ค. 63
245 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำไม้ผล            96,500.00        96,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย อนิไชย / 59,000 นำยสมชำย อนิไชย / 59,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4503 ลว. 30 มี.ค. 63

นำยทัศนยั ขนัหลวง / 22,500 นำยทัศนยั ขนัหลวง / 22,500
นำยใจบำง เขตปรำกำรไทย / 15,000 นำยใจบำง เขตปรำกำรไทย / 15,000

246 รำยงำนขอซ้ือพนัธ์ุสัตว์            10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.วิภำวัลย์ สุวรรณ / 10,000 น.ส.วิภำวัลย์ สุวรรณ / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4493 ลว. 30 มี.ค. 63
247 รำยงำนขอจดัจำ้งเหมำดูแรงงำนป่ำแปลงเดิม              8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำญเช่ียว ตระกลูพทัิกษ์กจิ / 8,000 นำยชำญเช่ียว ตระกลูพทัิกษ์กจิ / 8,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4492 ลว. 30 มี.ค. 63
248 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (น้ ำมันดีเซล)            17,000.00        17,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนนี้ ำมันเช้ือเพลิง / 17,000 สถำนนี้ ำมันเช้ือเพลิง / 17,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4562 ลว. 31 มี.ค. 63
249 รำยงำนขอซ้ือสุกร            39,000.00        39,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุกฤษ์ แกว้ค ำมี / 39,000 นำยสุกฤษ์ แกว้ค ำมี / 39,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4567 ลว. 31 มี.ค. 63
250 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไผ่ซำงหม่น            20,000.00        20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเวียงสำพนัธ์ุไม้ / 20,000 ร้ำนเวียงสำพนัธ์ุไม้ / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4566 ลว. 31 มี.ค. 63
251 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์            13,000.00        13,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประมูล รวมคุณภำพ / 13,000 นำยประมูล รวมคุณภำพ / 13,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4565 ลว. 31 มี.ค. 63
252 รำยงำนขอจดัซ้ือวัสดุต้นเฮมพแ์ห้ง              5,250.00          5,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงหม่อ แซ่ว่ำง / 5,250 นำงหม่อ แซ่ว่ำง / 5,250 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4564 ลว. 31 มี.ค. 63
253 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงและประปำ            66,925.00        66,925.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชุ่มวัสดุภัณฑ์ / 66,925 ร้ำนบุญชุ่มวัสดุภัณฑ์ / 66,925 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4561 ลว. 31 มี.ค. 63
254 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำองุ่น              2,250.00          2,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำดุลย์ หวังวนวัฒน ์/ 2,250 นำยอำดุลย์ หวังวนวัฒน ์/ 2,250 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 4559 ลว. 31 มี.ค. 63



1 จ้างร้ือถอนซุ้มโครงเหล็กเมืองไทยประกันชีวิต และซุ้มร่มเงาบริเวณ 95,000.00        95,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ ากัด 95,000.00       บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ ากัด 95,000.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00001
หลังสวนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มกร เอ็นจิเนียริ ง 120,000.00     ลว. 2 มี.ค. 63

3.นางสาวศรีพรรณ อุตระ 100,000.00     

2 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 12,890.00        12,890.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 12,890.00       ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 12,890.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00002
จ านวน 3 รายการ 2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 13,900.00       ลว. 2 มี.ค. 63

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 14,485.00       

3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื องสแกนเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1,650.00          1,650.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาวทองอินทร์ แก้วจา 1,650.00         ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาวทองอินทร์ แก้วจา 1,650.00           เสนอราคารายเดียว PO6303-00003
สวพส.(อร) 56-1-13-07/05 ลว. 3 มี.ค. 63

4 จ้างซ่อมแซมพ้ืนอาคารนิทรรศการ 1 (พ้ืนระเบียงอาคารนิทรรศการ, 47,900.00        47,900.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 47,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 47,000.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00004
พ้ืนหน้าห้องประชาสัมพันธ์,พ้ืนโรงอาหาร) 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 47,900.00       ลว. 4 มี.ค. 63

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐกมล 888 ก่อสร้าง 47,500.00       

5 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น ประจ าเดือน มีนาคม 2563 80,000.00        80,000.00        เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 52,230.10       สถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 52,230.10         เสนอราคารายเดียว PO6303-00005
ลว. 2 มี.ค. 63

6 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่ 3,659.40          3,659.40          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 3,659.40         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 3,659.40           เสนอราคารายเดียว PO6303-00006
ลว. 5 มี.ค. 63

7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื องพิมพ์ inkjet หมายเลขครุภัณฑ์ 6,694.00          6,694.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวาย แอนด์ จี ซีสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนายอมรินทร์ ค าปวน 6,694.00         ร้านวาย แอนด์ จี ซีสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 6,694.00           เสนอราคารายเดียว PO6303-00007
สวพส.(อร) 58-1-13-03/03 และสวพส.(อร)58-1-13-03/04 โดยนายอมรินทร์ ค าปวน ลว. 5 มี.ค. 63

8 จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC200 พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง 60,000.00        60,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่ม ลานทราย 2019 60,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่ม ลานทราย 2019 60,000.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00008
2.นายชนินทร์ นันทะวงค์ 66,000.00       ลว. 5 มี.ค. 63
3.ว่าที  ร.ต.หญิง อังศุมาลิน มั งส่งจม 72,000.00       

9 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 3 รายการ 7,800.00          7,800.00          เฉพาะเจาะจง นายจีระเดช ดวงพัตรา 7,800.00         นายจีระเดช ดวงพัตรา 7,800.00           เสนอราคารายเดียว PO6303-00009
ลว. 10 มี.ค. 63

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด และซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าชมวิว 9,076.00          9,076.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 9,076.00         บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 9,076.00           เสนอราคารายเดียว PO6303-00010
จ านวน 6 รายการ ลว. 19 มี.ค. 63

11 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน 11,000.00        11,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 11,000.00       ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 11,000.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00011
2.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 12,500.00       ลว. 20 มี.ค. 63
3.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 12,000.00       

12 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน 29,000.00        29,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแกรนด์อาร์ต โดยนางสาวพรธีรา จ าปาขาว 29,000.00       ร้านแกรนด์อาร์ต โดยนางสาวพรธีรา จ าปาขาว 29,000.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00012
2.นายพัฒนา ขุนภักดี 30,000.00       ลว. 20 มี.ค. 63
3.นายธวัชชัย หล้าต๊ิบ 31,000.00       

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 ซ้ือวัสดุประปา จ านวน 54 รายการ 74,617.00        74,617.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอี ยมเส็งโลหะกิจ 74,617.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอี ยมเส็งโลหะกิจ 74,617.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00013
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพิมวัสดุ 79,499.00       ลว. 23 มี.ค. 63
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 80,125.00       

14 จ้างท าแผนที อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 3 รายการ 23,518.60        23,518.60        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 23,518.60       บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 23,518.60         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00014
2.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 24,449.50       ลว. 24 มี.ค. 63
3.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 24,235.50       

15 จ้างย้ายครุภัณฑ์ (เครื องปรับอากาศ) 5,885.00          5,885.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 5,885.00         บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ ากัด 5,885.00           เสนอราคาต  าสุด PO6303-00015
2.ร้านคอมมอนแอร์ โดยนายอรุณฤทธ์ิ จันทร์แสงระพี ลว. 24 มี.ค. 63
3.บริษัท เชียงใหม่อุปกรณ์เครื องเย็น จ ากัด

16 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1,355.90          1,355.90          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 1,355.90         ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 1,355.90           เสนอราคาต  าสุด PO6303-00016
จ านวน 2 รายการ 2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 1,900.80         ลว. 24 มี.ค. 63

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 2,376.00         

17 ซ้ือชุดหลอดอัลตราไวโอเลต จ านวน 2 รายการ 950.00             950.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คลังไฟฟ้า จ ากัด 950.00            บริษัท คลังไฟฟ้า จ ากัด 950.00              เสนอราคาต  าสุด PO6303-00017
2.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 1,315.00         ลว. 25 มี.ค. 63
3.บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด 1,500.00         

18 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 13 รายการ 343,000.00      343,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นางเฉลียว วิไล 343,000.00     นางเฉลียว วิไล 343,000.00       เสนอราคาต  าสุด PO6303-00018
2.นางผ่องศรี วิลัย 365,000.00     ลว. 26 มี.ค. 63
3.นางบัวจันทร์ บัวสร้อย 385,500.00     

19 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน 8,835.00          8,835.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 8,835.00         ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 8,835.00           เสนอราคาต  าสุด PO6303-00019
2.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 9,300.00         ลว. 30 มี.ค. 63
3.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 9,920.00         

20 จ้างท าป้ายองค์ความรู้ 400.00             400.00             เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 400.00            ร้านฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 400.00              เสนอราคาต  าสุด PO6303-00020
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 600.00            ลว. 27 มี.ค. 63
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 580.00            

21 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร ต้ังแต่วันที  1 เมษายน 2563 ถึงวันที 12,600.00        12,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาวทองอินทร์ แก้วจา 12,600.00       ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาวทองอินทร์ แก้วจา 12,600.00         เสนอราคารายเดียว PO6303-00021
30 กันยายน 2563 จ านวน 6 เดือน ลว. 27 มี.ค. 63

22 จ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวกและหนู 48,700.00        48,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 48,700.00       บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 48,700.00         เสนอราคารายเดียว PO6303-00022
ลว. 27 มี.ค. 63

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 6 รายการ 23,440.00        23,440.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอี ยมเส็งโลหะกิจ 23,440.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอี ยมเส็งโลหะกิจ 23,440.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00023
2.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 24,270.00       ลว. 31 มี.ค. 63
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพิมวัสดุ 25,355.00       



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

24 ซ้ือโพเดียม 16,000.00        16,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 16,000.00       บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 16,000.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00001
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ 18,000.00       ลว. 10 มี.ค. 63
3.บริษัท ภัทรอุดร จ ากัด 18,760.00       

25 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ 3,750.00          3,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,750.00         บริษัท ราชาโยค จ ากัด 3,750.00           เสนอราคารายเดียว PO6303-00002
ลว. 10 มี.ค. 63

26 จ้างซ่อมแซมล้ินชักเก็บเงินร้านจ าหน่ายสินค้า 800.00             800.00             เฉพาะเจาะจง นายประเวศ บุญแผ่ผล 800.00            นายประเวศ บุญแผ่ผล 800.00              เสนอราคารายเดียว PO6303-00003
ลว. 11 มี.ค. 63

27 ซ้ือกล้วยไม้ป่า จ านวน 3 รายการ 99,900.00        99,900.00        เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนายสุรชัย คงพนา 99,900.00       สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนายสุรชัย คงพนา 99,900.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00004
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 113,220.00     ลว. 17 มี.ค. 63
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 119,880.00     

28 ซ้ือกล้าพันธ์ุกุหลาบ 93,600.00        93,600.00        เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนายสุรชัย คงพนา 93,600.00       สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนายสุรชัย คงพนา 93,600.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00005
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 102,960.00     ลว. 17 มี.ค. 63
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 112,320.00     

29 ซ้ือกล้วยไม้ จ านวน 19 รายการ 300,000.00      300,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนายสุรชัย คงพนา 300,000.00     สวนสมบัติ (หนึ ง) โดยนายสุรชัย คงพนา 300,000.00       เสนอราคาต  าสุด PO6303-00006
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 317,450.00     ลว. 19 มี.ค. 63
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 326,760.00     

30 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่จักรยาน จ านวน 5 รายการ 15,194.00        15,194.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 15,194.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 15,194.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00007
2.นายบุญรัตน์ ทาประภากร 16,260.00       ลว. 19 มี.ค. 63
3.ร้านนวการค้า โดยนายจารึก นวชัย 16,650.00       

31 จ้างผลิตเหรียญที ระลึกอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 2 รายการ 48,150.00        48,150.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ ซี เวิลด์ คลาส จ ากัด 48,150.00       บริษัท พี แอนด์ ซี เวิลด์ คลาส จ ากัด 48,150.00         เสนอราคารายเดียว PO6303-00008
ลว. 19 มี.ค. 63

32 ซ้ือมูลวัวแห้ง 100,000.00      100,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายวิมล พวกอินแสง 100,000.00     นายวิมล พวกอินแสง 100,000.00       เสนอราคาต  าสุด PO6303-00009
2.นายณัฐพงษ์ ต้อนรับ 112,000.00     ลว. 20 มี.ค. 63
3.นางสาคร ก าแพงแก้ว 120,000.00     

33 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายพรรณไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 10,250.00        10,250.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 10,250.00       ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 10,250.00         เสนอราคาต  าสุด PO6303-00010
จ านวน 15 รายการ 2.นางล าดวน ราชวงศา 12,220.00       ลว. 24 มี.ค. 63

3.ร้านวนารมย์ โดยนายสมศักด์ิ ซ้ายโผ้ง 12,100.00       

34 จ้างล้างท าความสะอาดเครื องปรับอากาศ จ านวน 2 งาน 8,100.00          8,100.00          เฉพาะเจาะจง 1.นายวิโรจน์ สุรินทร์ 8,100.00         นายวิโรจน์ สุรินทร์ 8,100.00           เสนอราคาต  าสุด PO6303-00011
2.นายฐิติพงศ์ อยู่ชูฉาย 18,600.00       ลว. 25 มี.ค. 63
3.ร้าน บี.เอ็ม.เซอร์วิส โดยนายยงยุทธ ด้วงดี 20,100.00       

35 จ้างล้างท าความสะอาดเครื องซักผ้า จ านวน 3 งาน 4,200.00          4,200.00          เฉพาะเจาะจง นายคณาธิป ธนาภูวนัท 4,200.00         นายคณาธิป ธนาภูวนัท 4,200.00           เสนอราคารายเดียว PO6303-00012
ลว. 25 มี.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

36 ซ้ือต้นกล้ามะละกอส าหรับด าเนินงานร้านจ าหน่ายพรรณไม้ 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ผล โดยนายธนวัต พงษ์พรต 1,000.00         ร้านมุมไม้ผล โดยนายธนวัต พงษ์พรต 1,000.00           เสนอราคารายเดียว บย.15

37 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายกาแฟ จ านวน 5 รายการ 7,830.00          7,830.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ากัด 7,830.00         บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ ากัด 7,830.00           เสนอราคารายเดียว บย.15

38 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ 19,989.00        19,989.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 19,989.00       บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 19,989.00         เสนอราคารายเดียว บย.16
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

39 ซ้ือถ่านอัลคาไลน์ 5,385.00          5,385.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 5,385.00         บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 5,385.00           เสนอราคารายเดียว บย.16
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

40 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายกาแฟ จ านวน 12 รายการ 8,705.00          8,705.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 8,705.00         บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 8,705.00           เสนอราคารายเดียว บย.17
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

41 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้า จ านวน 11 รายการ 30,955.75        30,955.75        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูเมอร์ จ ากัด 30,955.75       บริษัท พี.เอ็น.เค คอนซูเมอร์ จ ากัด 30,955.75         เสนอราคารายเดียว บย.17

42 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายกาแฟ จ านวน 2 รายการ 2,735.00          2,735.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 2,735.00         บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 2,735.00           เสนอราคารายเดียว บย.17

43 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้า จ านวน 35 รายการ 67,082.00        67,082.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 67,082.00       บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 67,082.00         เสนอราคารายเดียว บย.17
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง

44 ซ้ือกาแฟคั วเมล็ด จ านวน 7 รายการ 59,000.00        59,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายสุชาติ ตามี 5,850.00         นายสุชาติ ตามี 5,850.00           พิจารณาแต่ละรายการ บย.17
2.นายหนั น ใจปิง 9,000.00         (จ านวน 1 รายการ) ที เสนอราคาต  าสุด
3.นายศรัญ สีเขียว 12,100.00       
4.นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล 10,000.00       นายหนั น ใจปิง 9,000.00           
5.นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ 5,550.00         (จ านวน 1 รายการ)
6.นางสาวสุภาพร วนารัตนชัย 8,250.00         
7.นางสาวอ าเพ็ญ ลลิตเบญจรงค์ 8,250.00         นายศรัญ สีเขียว 12,100.00         

(จ านวน 1 รายการ)

นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล 10,000.00         
(จ านวน 1 รายการ)

นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ 5,550.00           
(จ านวน 1 รายการ)

นางสาวสุภาพร วนารัตนชัย 8,250.00           
(จ านวน 1 รายการ)

นางสาวอ าเพ็ญ ลลิตเบญจรงค์ 8,250.00           
(จ านวน 1 รายการ)



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

45 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 5 รายการ 15,560.00        15,560.00        เฉพาะเจาะจง นายพิชญะ วัชจิตพันธ์ 15,560.00       นายพิชญะ วัชจิตพันธ์ 15,560.00         เสนอราคารายเดียว บย.85

46 ซ้ือสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุกสีเหลืองยาว 50 เมตร 8,346.00          8,346.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวล-ประวัติ 8,346.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวล-ประวัติ 8,346.00           เสนอราคาต  าสุด บย.91
จ านวน 3 ชุด 2.นายมนตรี เจียรพันธ์ 9,000.00         

3.ร้านเกียรต์ิทราฟฟิค 9,600.00         

47 จ้างซ่อมท่อไอเสีย รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3345 เชียงใหม่ 2,095.00          2,095.00          เฉพาะเจาะจง ถาวรท่อไอเสีย เอ็กซ์เพรส โดยนางสาวอธิษฐาน อิสระชาญพานิช 2,095.00         ถาวรท่อไอเสีย เอ็กซ์เพรส 2,095.00           เสนอราคารายเดียว บย.92
โดยนางสาวอธิษฐาน อิสระชาญพานิช

48 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 3,002,500.00   2,706,000.00   e-bidding 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เคแอนด์พี เบสท์ เซอร์วิส จ ากัด 2,574,000.00  บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ 2,471,700.00    ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้างบริการ
(1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) 2.บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ ง จ ากัด 2,471,700.00  คลีนนิ ง จ ากัด และเสนอราคาต  าสุด เลขที  (อร) 7/2563

3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จ ากัด 2,639,868.00  ลว. 25 มี.ค. 63
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย บีเอสไอกรุ๊ป จ ากัด 2,703,360.00  
5.บริษัท รักษาความปลอดภัย เซอร์วิส มายด์ กรุ๊ป จ ากัด 2,520,000.00  

49 จ้างท าความสะอาดพ้ืนที ภายในอาคาร 2,300,400.00   2,300,000.00   e-bidding 1.บริษัท ราชาโยค จ ากัด 2,145,000.00  บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 2,140,000.00    ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญาจ้างบริการ
(1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) 2.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 2,140,344.00  และเสนอราคาต  าสุด เลขที  (อร) 8/2563

ลว. 30 มี.ค. 63

50 ซ้ืออุปกรณ์และเครื องมือการเกษตร จ านวน 1 รายการ - - เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 6,960.00         บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 3,200.00           ยกเลิกใบสั งซ้ือสั งจ้าง PO6302-00022
จ านวน 1 รายการ อ้างอิงตามหนังสือเลขที ลว. 24 ก.พ. 63

สวพส.(อร)/214
ลว. 24 มี.ค.63
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