
ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1
จำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร

5,512.00             5,512.00            
เฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทยป จ ำกดั  5,512 บ. บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทยป จ ำกดั  5,512 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00001 ลว. 1 ก.ค. 64

2
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน  16 รำยกำร

67,250.00           67,250.00          
เฉพำะเจำะจง บ.ล้มศักดำกลุเคมีเกษตร 49,860 บำท/บ.ฮอทิโกร 15,800 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 1,590 บำทบ.ล้มศักดำกลุเคมีเกษตร 49,860 บำท/บ.ฮอทิโกร 15,800 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 1,590 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00007 ลว. 1 ก.ค. 64

PO6407-00004 ลว. 1 ก.ค. 64

PO6407-00006 ลว. 1 ก.ค. 64

3
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร

4,800.00             4,800.00            
เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 4,800 บำท บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 4,800 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00002 ลว. 1 ก.ค. 64

4
จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร

30,490.00           30,490.00          
เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงพบพระ 30,490 บำทสหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงพบพระ 30,490 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00027 ลว. 5 ก.ค. 64

5
จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 2 รำยกำร

2,440.00             2,440.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 2,440 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 2,440 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00012 ลว. 1 ก.ค. 64

6
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน  12 รำยกำร

93,163.00           93,163.00          
เฉพำะเจำะจง บ.วสิและบุตร 15,300 บ./บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 70,760 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 30,540 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 53,133 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00013 ลว. 1 ก.ค. 64

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 62,573 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 44,490 บ.หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,490 บ. PO6407-00014 ลว. 1 ก.ค. 64

PO6407-00015 ลว. 1 ก.ค. 64

7
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 21 รำยกำร

124,220.00         124,220.00        
เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 124,220 บ./บ.เอ แอนด์ เอ เทคโนโลยีบ.สมำร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 124,220 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00016 ลว. 1 ก.ค. 64

128,570 บ.

8
จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ ์จ ำนวน 2 รำยกำร

31,500.00           31,500.00          
เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 31,500 บ. บ.ฮอทิโกร 31,500 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00028 ลว. 5 ก.ค. 64

9
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร

5,340.00             5,340.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำ 5,340 บ. ร้ำนกฤษณำ 5,340 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00031 ลว. 5 ก.ค. 64

10 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 10 รำยกำร 4,184.75             4,184.75            เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,623 บ./หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง 561.75 บ.หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,623 บ./หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง 561.75 บ.ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00033 ลว. 5 ก.ค. 64

PO6407-00034 ลว. 5 ก.ค. 64

11
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 11 รำยกำร

25,175.00           25,175.00          
เฉพำะเจำะจง

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 18,675 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 28,800 บ.บ.แกลสซ่ีแลนด์ 16,275 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 8,900 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00035 ลว. 5 ก.ค. 64
เฉพำะเจำะจง

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00037 ลว. 5 ก.ค. 64

12
จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร

17,990.00           17,990.00          
เฉพำะเจำะจง

บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 17,990 บำท บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 17,990 บำท
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00026 ลว. 5 ก.ค. 64

13
จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร

22,000.00           22,000.00          
เฉพำะเจำะจง

หจก บ้ำนสวนครูเกง่ 22,000 บำท หจก บ้ำนสวนครูเกง่ 22,000 บำท
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

APO6407-0005 ลว. 5 ก.ค. 64

14
จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร

40,500.00           40,500.00          
เฉพำะเจำะจง

บ.ล้ิมศักดำกชุเคมีเกษตร 5,430 บำท/บ.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี 13,750 บำท/หจก จ.เจริญกำรเกษตร 21,320 บำทบ.ล้ิมศักดำกชุเคมีเกษตร 5,430 บำท/บ.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี 13,750 บำท/หจก จ.เจริญกำรเกษตร 21,320 บำท
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00025 ลว. 5 ก.ค. 64
เฉพำะเจำะจง

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00023 ลว. 5 ก.ค. 64

เฉพำะเจำะจง
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00024 ลว. 5 ก.ค. 64

15
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 24 รำยกำร

44,052.00           44,052.00          
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกฤษณำพำนิช 44,052 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 44,052 บำท
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00030 ลว. 5 ก.ค. 64

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกรกฎำคม 2564

สถำบันวจิยัและพฒันำพืน้ทีสู่ง (องค์กำรมหำชน)
วนัที ่...กรกฎำคม 2564



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

16
จำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร

3,317.00             3,317.00            
เฉพำะเจำะจง

บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทยป จ ำกดั  3,317  บ. บ. ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทยป จ ำกดั  3,317  บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

APO6407-0008 ลว. 5 ก.ค. 64

17
จำ้งซ่อมยำนพำหนะ ทะเบียน จพจ 824 ชม.

2,520.00             2,520.00            
เฉพำะเจำะจง

นำยดุสิต  สำยใจดี  2,520 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  2,520 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00036 ลว. 5 ก.ค. 64

18
จำ้งซ่อมยำนพำหนะ ทะเบียน จพจ 818 ชม.

2,480.00             2,480.00            
เฉพำะเจำะจง

นำยดุสิต  สำยใจดี  2,480 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  2,480 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00051 ลว. 6 ก.ค. 64

19
จำ้งซ่อมยำนพำหนะ ทะเบียน จพจ 817 ชม.

2,480.00             2,480.00            
เฉพำะเจำะจง

นำยดุสิต  สำยใจดี  2,480 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  2,480 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00052 ลว. 6 ก.ค. 64

20
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร

44,800.00           44,800.00          
เฉพำะเจำะจง

บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั  44,800.00 บำท บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั  44,800.00 บำท
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00053 ลว.7 ก.ค. 64

21 จดัจำ้งท ำป้ำยชื่อศูนย์กำรเรียนรู้ในพืน้ทีโ่ครงกำรหลวง จ ำนวน 1 
รำยกำร

91,000.00           91,000.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 91,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 91,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0010 ลว.7 ก.ค. 64

22
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร

12,250.00           12,250.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุง่ข้ำวพวงวสัดุกอ่สร้ำง โดยนำยอนิสม ไวยเนตร 12,250 บ.ร้ำนทุง่ข้ำวพวงวสัดุกอ่สร้ำง โดยนำยอนิสม ไวยเนตร 12,250 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0009 ลว.5 ก.ค.64

23
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร

125,890.00         125,890.00        
เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 100,550 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 100,550 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00040 ลว.5 ก.ค.64

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 16,100 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 16,100 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00041 ลว.5 ก.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,240 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,240 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00042 ลว.5 ก.ค.64

17
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

103,000.00         103,000.00        
เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิำญกำรเกษตร โดยนำยวชิำญศิริมำตร 103,000 บ. ร้ำนวชิำญกำรเกษตร โดยนำยวชิำญศิริมำตร 103,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00043 ลว.5 ก.ค.64

18
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

54,142.00           54,142.00          
เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 54,142 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 54,142 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00044 ลว.5 ก.ค.64

19
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร

19,535.00           19,535.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,235 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,235 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00045 ลว.5 ก.ค.64

บ.วสิและบุตร 6,300 บ./ บ.วสิและบุตร 6,300 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00047 ลว.5 ก.ค.64

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 7,450 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 7,450 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00048 ลว.5 ก.ค.64

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 550 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 550 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00049 ลว.5 ก.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,000 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00050 ลว.5 ก.ค.64

20
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร

50,850.00           50,850.00          
เฉพำะเจำะจง บ.วสิและบุตร จก. 10,200 บ./ บ.วสิและบุตร จก. 10,200 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00083 ลว.9 ก.ค.64

บ.ข่ำนต้ำ จก. 3,750 บ./ บ.ข่ำนต้ำ จก. 3,750 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00084 ลว.9 ก.ค.64

บ.ฮอทิโกร จก. 27,500 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 27,500 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00085 ลว.9 ก.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,400 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,400 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00086 ลว.9 ก.ค.64

21
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร

5,444.00             5,444.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,015 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,015 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00087 ลว.9 ก.ค.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 866 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 866 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00092 ลว.9 ก.ค.64

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,563 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,563 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00093 ลว.9 ก.ค.64

22
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร

19,115.00           19,115.00          
เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 15,115 บ./ บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 15,115 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00095 ลว.9 ก.ค.64

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 4,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 4,000 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00096 ลว.9 ก.ค.64



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

23
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

12,500.00           12,500.00          
เฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 12,500 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 12,500 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00097 ลว.9 ก.ค.64

24
จดัจำ้งผลิตป้ำยศูนย์เรียนรู้

20,000.00           20,000.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 20,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 20,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00098 ลว.9 ก.ค.64

25
จดัจำ้งท ำหนังสือ

26,000.00           26,000.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 26,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 26,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00099 ลว.9 ก.ค.64

26
จดัจำ้งท ำป้ำยอะคริลิคส ำหรับติดต้ังส่ือองค์ควำมรู้

97,200.00           97,200.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 97,200 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 97,200 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00100 ลว.9 ก.ค.64

27
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

2,000.00             2,000.00            
เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก.2,000 บ. บ.ข่ำนต้ำ จก.2,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00010 ลว.1 ก.ค.64

28
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

6,600.00             6,600.00            
เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จ ำกดั 6,600 บ. บ.ฮอทิโกร จ ำกดั 6,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00009 ลว.1 ก.ค.64

29
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร

10,000.00           10,000.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทร์นเคมิเคิล 10,000 บ. หจก.นอร์ทเทร์นเคมิเคิล 10,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00011 ลว.1 ก.ค.64

30
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร

3,200.00             3,200.00            
เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 3,200 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 3,200 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0001 ลว.1 ก.ค.64

31
จดัจำ้งบริกำรประเมินทรัพย์สินทำงปัญญำ จ ำนวน 1 รำยกำร

200,000.00         200,000.00        
เฉพำะเจำะจง นำยจำรึก สิงหปรีชำ 200,000 บ. นำยจำรึก สิงหปรีชำ 200,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00005 ลว.1 ก.ค.64

32
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

6,000.00             6,000.00            
เฉพำะเจำะจง นำยสมควร ยิ่งคุณจตุรัส 6,000 บ. นำยสมควร ยิ่งคุณจตุรัส 6,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00008 ลว.1 ก.ค.64

33
จำ้งท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 ป้ำย

5,500.00             5,500.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 5,500 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 5,500 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0002 ลว.1 ก.ค.64

34
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร

9,536.00             9,536.00            
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,536บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,536บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6407-0006 ลว.5 ก.ค.64

35
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

39,980.00           39,980.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพรพนัธุไ์ม้ 39,980 บ. ร้ำนทรงพรพนัธุไ์ม้ 39,980 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00029 ลว.5 ก.ค.64

36
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร

37,995.00           37,995.00          
เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 37,995 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 37,995 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00032 ลว.5 ก.ค64

37
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร

10,000.00           10,000.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรีุย์พนัธุไ์ม้ 10,0000 บ. ร้ำนจรีุย์พนัธุไ์ม้ 10,0000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00056 ลว.7 ก.ค.64

38
จดัซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 4 รำยกำร

5,310.00             5,310.00            
เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 5,310 บ./บ.อนิโนเวชั่น เอก็ซ์เพร์ิท 8,070บ./บ.ซินเท็ค 6,600 บ.บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 5,310 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00057 ลว.7 ก.ค.64

39
จดัซ้ือวสัดุโรงเรือน จ ำนวน 4 รำยกำร

49,495.00           49,495.00          
เฉพำะเจำะจง บ.วสิและบุตร 30,600 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 18,985 บ./บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 42,180 บ.บ.วสิและบุตร 30,600 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,395 บ./บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 4,500 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00058 ลว.7 ก.ค.64

PO6407-00060 ลว.7 ก.ค.64

PO6407-00061 ลว.7 ก.ค.64

40 จำ้งเหมำตรวจวเิครำะห์ Cadmium arsenic ในดินและพชื จ ำนวน
 6 ตัวอย่ำง

18,489.60           18,489.60          
เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกดั 18,489.60 บำทบริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกดั 18,489.60 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00102 ลว.12 ก.ค.64

41
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

86,589.00           86,589.00          
เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกดั 86,589.00 บำทสหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกดั 86,589.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00104 ลว.12 ก.ค.64

42
จดัซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 1 รำยกำร

19,995.00           
19995 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรีุย์พนัธุไ์ม้ 19,995 บ. ร้ำนจรีุย์พนัธุไ์ม้ 19,995 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00108 ลว.12 ก.ค.64

43
จดัจำ้งพมิพฉ์ลำกสินค้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร

27,600.00           27,600.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญปร้ินท์ 27,600 บ./บีดับเบิล้ยูมีเดีย 33,200 บ./ดับเบิล้เอ หน้ำป.พนั7 31,400 บ.ร้ำนเจริญปร้ินท์ 27,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00109 ลว.12 ก.ค.64

44
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร

1,512.00             1,512.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,512 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,512 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00137 ลว.14 ก.ค.64

45
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

68,400.00           68,400.00          
เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 68,400 บ. บ.ข่ำนต้ำ จก. 68,400 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00138 ลว.14 ก.ค.64

46
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

10,000.00           10,000.00          
เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์ต ำบลแม่นำจร 10,000 บ. วสิำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์ต ำบลแม่นำจร 10,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00139 ลว.14 ก.ค.64



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

47
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร

13,380.00           13,380.00          
เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 13,380 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 13,380 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00140 ลว.14 ก.ค.64

48
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนและวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 15 รำยกำร

15,480.00           15,480.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิลฯ 2,800 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิลฯ 2,800 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00141 ลว.14 ก.ค.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,910 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,910 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00142 ลว.14 ก.ค.64

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 7,770 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 7,770 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00145 ลว.14 ก.ค.64

49
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

15,000.00           15,000.00          
เฉพำะเจำะจง นำย สะมู หมื่นค ำ 15,000 บำท นำย สะมู หมื่นค ำ 15,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00119 ลว.13 ก.ค.64

50
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร

45,750.00           45,750.00          
เฉพำะเจำะจง นำงทองใบ ตันตำ 45,750 บำท นำงทองใบ ตันตำ 45,750 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00116 ลว.13 ก.ค.64

51
จำ้งออกแบบวำรสำร E-book ขนำด เอ4 จ ำนวน 1 รำยกำร

15,000.00           15,000.00          
เฉพำะเจำะจง บริษัท สุเทพกำรพมิพ ์แอนด์ มีเดีย จ ำกดั 15,000 บำท บริษัท สุเทพกำรพมิพ ์แอนด์ มีเดีย จ ำกดั 15,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00120 ลว.13 ก.ค.64

52
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 11 รำยกำร

10,277.00           10,277.00          
เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 10,277 บำท บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 10,277 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00103 ลว.12 ก.ค.64

53
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร

27,860.00           27,860.00          
เฉพำะเจำะจง บริษัทล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 27,860 บำท บริษัทล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 27,860 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0012 ลว.12 ก.ค.64

54
จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กำรกฬีำ จ ำนวน 4 รำยกำร

7,700.00             7,700.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,700 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,700 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00105 ลว.12 ก.ค.64

55
จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์จดัแต่งภูมิทัศน์ จ ำนวน 12 รำยกำร

7,598.00             7,598.00            
เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 7,598 บำท บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 7,598 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00118 ลว.13 ก.ค.64

56
จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 7 รำยกำร

13,800.00           13,800.00          
เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 13,800 บำท บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 13,800 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00117 ลว.13 ก.ค.64

57
จดัจำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงดิน 3 ตัวอย่ำง

3,081.60             3,081.60            
เฉพำะเจำะจง บจก. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 3,081.60 บ. บจก. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 3,081.60 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00159 ลว. 14 ก.ค.64

58
จดัซ้ือลูกสุกร 1 ตัว

15,000.00           15,000.00          
เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 15,000 บ.วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 15,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00156 ลว. 14 ก.ค.64

59
จดัซ้อต้นกล้ำไผ่รวก จ ำนวน 300 กล้ำ

15,000.00           15,000.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรีุย์พนัธุไ์ม้ โดยนำยสมพงษ์ ขันแปง 15,000 บ. ร้ำนจรีุย์พนัธุไ์ม้ โดยนำยสมพงษ์ ขันแปง 15,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00157 ลว. 14 ก.ค.64

60
จำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง

17,218.44           17,218.44          
เฉพำะเจำะจง บจก. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 17,218.44 บ. บจก. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 17,218.44 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0015 ลว. 14 ก.ค.64

61
จำ้งเหมำแรงงำนจดัท ำแปลงเรียนรู้ ในพืน้ที ่จ ำนวน 5 คน

12,500.00           12,500.00          
เฉพำะเจำะจง นำยนวลพะ ปรำศจำกอทิธพิล 2,500 บ./นำยชัยวฒัน์ จนิตะพมู 2,500 บ./นำยนวลพะ ปรำศจำกอทิธพิล 2,500 บ./นำยชัยวฒัน์ จนิตะพมู 2,500 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00088  ลว. 5 ก.ค.64

นำยอรรถพล ปรำศจำกอทิธพฺล 2,500 บ./นำยรัตน์ชำย ไพศำลพนำ 2,500 บ./นำยอรรถพล ปรำศจำกอทิธพฺล 2,500 บ./นำยรัตน์ชำย ไพศำลพนำ 2,500 บ./ PO6407-00089  ลว. 5 ก.ค.64

นำยนิมิตร ปรำศจำกอทิธพิล 2,000 บ. นำยนิมิตร ปรำศจำกอทิธพิล 2,000 บ. PO6407-00090  ลว. 5 ก.ค.64

PO6407-00091  ลว. 5 ก.ค.64

PO6407-00094  ลว. 5 ก.ค.64

62
จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ และวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร

4,990.00             4,990.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำส แวร์ 12 รำยกำร เป็นเงิน 3,565 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำส แวร์ 12 รำยกำร เป็นเงิน 3,565 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00168 ลว. 14 ก.ค.64

หจก.เอเซียปศุสัตว ์จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน 1,425 บ. หจก.เอเซียปศุสัตว ์จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน 1,425 บ. PO6407-00169 ลว. 14 ก.ค.64

63
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร

6,655.00             6,655.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 408 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 408 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00166 ลว. 14 ก.ค.64

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั จ ำนวน 8 รำยกำร 6,247 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั จ ำนวน 8 รำยกำร 6,247 บ. PO6407-00167 ลว. 14 ก.ค.64

64
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร

12,541.00           12,541.00          
เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั  12,541 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั  12,541 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00160 ลว. 14 ก.ค.64
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65
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

19,166.00           19,166.00          
เฉพำะเจำะจง บจก.วสิและบุตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 10,200 บ./ บจก.วสิและบุตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 10,200 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0016 ลว. 14 ก.ค.64

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,316 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,316 บ./ APO6407-0017  ลว. 14 ก.ค.64

บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 6,650 บ. บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 6,650 บ. APO6407-0018  ลว. 14 ก.ค.64

66
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร

41,095.00           41,095.00          
เฉพำะเจำะจง บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 23,500 บ./ บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 23,500 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00163 ลว. 14 ก.ค.64

บจก. ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 13,870 บ./ บจก. ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 13,870 บ./ PO6407-00164 ลว. 14 ก.ค.64

บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 3,725 บ. บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 3,725 บ. PO6407-00165 ลว. 14 ก.ค.64

67
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

14,115.00           14,115.00          
เฉพำะเจำะจง บจก.เคมีกจิเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 7,875 บ./ บจก.เคมีกจิเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 7,875 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00162 ลว. 14 ก.ค.64

บจก.แฮนด์โรกวเ์ซอร่ี จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 6,240 บ. บจก.แฮนด์โรกวเ์ซอร่ี จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 6,240 บ. PO6407-00163 ลว. 14 ก.ค.64

68
จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 10 รำยกำร

48,600.00           48,600.00          
เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์โซลูชั่น 48,600 บ./บ.ไซแอน โซลูชั่น 49,665 บ./บ.ดิ แอดวำนซ์โซลูชั่น 48,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0014 ลว. 14 ก.ค.64

หจก.เจที คอมพวิเตอร์ 50,850 บ.

69
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร

4,070.00             4,070.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.นฮร์ทเทอร์นเคมิเคิล 6,410 บ./ร้ำนกฤษณำ 5,190 บ. หจก.นฮร์ทเทอร์นเคมิเคิล 2,480 บ./ร้ำนกฤษณำ 2,590 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00148 ลว. 14 ก.ค.64

PO6407-00151 ลว. 14 ก.ค.64

70
จดัซ้ือเมล็ดพนัธุก์ำแฟอรำบิกำ้ จ ำนวน 1 รำยกำร

3,500.00             3,500.00            
เฉพำะเจำะจง นำยเคออ สุขเงินนอน 3,500 บ./นำยเกษม เจริญอำยุวฒั 3,640 บ./นำยเคออ สุขเงินนอน 3,500 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00153 ลว. 14 ก.ค.64

นำยสุรพล กล่ินขจรไกล 3,850 บ.

71
จดัซ้ือพนัธุสั์ตว ์จ ำนวน 2 รำยกำร

9,900.00             9,900.00            
เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 9,900 บ.วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 9,900 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00154 ลว. 14 ก.ค.64

72
จดัซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 3 รำยกำร

100,000.00         100,000.00        
เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพรพนัธุไ์ม้ 100,000 บ./ร้ำนเมืองจงัพนัธุไ์ม้ 132,000 บ./ร้ำนทรงพรพนัธุไ์ม้ 100,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00155 ลว. 14 ก.ค.64

ร้ำนวรเศรษฐ์พนัธุไ์ม้ 136,000 บ.

73
จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ จ ำนวน 12 รำยกำร

29,221.70           29,221.70          
เฉพำะเจำะจง หจก.เพำเวอร์ เซิร์ช 29,221.70 บ./บ.ที อเิลคทริค 29,970.70 บ.หจก.เพำเวอร์ เซิร์ช 29,221.70 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00158 ลว. 14 ก.ค.64

74
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร

124,000.00         124,000.00        
เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกดั 124,000 บำทสหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกดั 124,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00176 ลว. 15 ก.ค.64

75
จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร

3,840.00             3,840.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3,840 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3,840 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0019 ลว. 15 ก.ค.64

76
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร

6,394.00             6,394.00            
เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว ์เชอร่ี 6,394 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว ์เชอร่ี 6,394 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00178 ลว. 15 ก.ค.64

77
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 14 รำยกำร

18,593.00           18,593.00          
เฉพำะเจำะจง บริษัท กู๊ดสปรีด คอมพวิเตอร์ จ ำกดั 18,593 บำท บริษัท กู๊ดสปรีด คอมพวิเตอร์ จ ำกดั 18,593 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00177 ลว. 15 ก.ค.64

78
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร

9,659.00             9,659.00            
เฉพำะเจำะจง

หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร เป็นเงิน 672.00 บำท/หจก.จ.
เจริญกำรเกษตร 5,995.00 บำท /ร้ำนกฤษณำพำนิช 
2,992.00

หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร เป็นเงิน 672.00 บำท/หจก.จ.เจริญ
กำรเกษตร 5,995.00 บำท /ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,992.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00066,PO6407-00
064,6407-00066 ลว 7 ก.ค. 

64

79
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

20,000.00           20,000.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวสัดีพำณิชย์ 20,000.00 บำท หจก.ส.สวสัดีพำณิชย์ 20,000.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00125 ลว 13 ก.ค. 64

80
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร

29,400.00           29,400.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 29,400.00 บำท หจก.พอช.คอม 29,400.00 บำท 

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00123 ลว 13 ก.ค. 64

81
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 16 รำยกำร

10,679.00           10,679.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,261.00,บจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 6,418.00 บำทหจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,261.00,บจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 6,418.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00135,6407-00136  ลว 13 ก.ค. 64
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82
จดัซ้ือวสัดุสนักงำน 10 รำยกำร

21,252.00           21,252.00          
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,020.00/บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี
 4,422.00/บจก.สมำร์ทโซลูชั่น 15,810.00 บ.

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,020.00/บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 
4,422.00/บจก.สมำร์ทโซลูชั่น 15,810.00 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00132,PO6407-00133,PO6407-00134 ลว 13 ก.ค. 64

83
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร

12,990.00           12,990.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 12,990.00 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 12,990.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00127 ลว 13 ก.ค. 64

84
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร

23,455.00           23,455.00          
เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 23,455.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 23,455.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00128 ลว 13 ก.ค. 64

85
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

18,500.00           18,500.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 18,500.00 บำท หจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 18,500.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00130 ลว 13 ก.ค. 64

86
จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพนัธ ์6 อนั

14,644.02           14,644.02          
เฉพำะเจำะจง บจก.ทรีโอแอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกดั 14,644.02 บำท บจก.ทรีโอแอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกดั 14,644.02 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0022 ลว 16 ก.ค. 64

87
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร

19,060.00           19,060.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยวสัดุกอ่สร้ำง 19,060.00 บำท หจก.สบเมยวสัดุกอ่สร้ำง 19,060.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0021 ลว 16 ก.ค. 64

88
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร

6,000.00             6,000.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์5,000.00 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์5,000.00 บำท 

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00199 ลว 16 ก.ค. 64

89
จดัจำ้งพมิพแ์ผ่นพบัสวพส จ ำนวน 7,000 แผ่น

30,000.00           30,000.00          
เฉพำะเจำะจง บจก.สุเทพกำรพมิพ ์30,000.00 บำท บจก.สุเทพกำรพมิพ ์30,000.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00204 ลว 16 ก.ค. 64

90
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำวนวน 20 รำกยำร

21,419.00           21,419.00          
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 13,248.00 บำท ,หจก.เชียงใหม่
ศึกษำภัณฑ์ 5,297.00 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 13,248.00 บำท /หจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 5,297.00

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00200,PO6407-00
201 ลว 16 ก.ค. 64

91
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร

6,577.00             6,577.00            
เฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 5,297.00 บ./หจก.ศิริวงศ์ 1,280.00 บ.บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 5,297.00 บ./หจก.ศิริวงศ์ 1,280.00 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00198,PO6407-00
195 ลว 16 ก.ค. 64

92
จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร

4,999.00             4,999.00            
เฉพำะเจำะจง บจก.ยูเนีย่นซำยน์ 4,999.00 บำท บจก.ยูเนีย่นซำยน์ 4,999.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00192 ลว 16 ก.ค. 64

93
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร

2,820.00             2,820.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,820.00 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,820.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00203 ลว 16 ก.ค. 64

94
จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร

6,200.00             6,200.00            
เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 6,200.00 บำท บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 6,200.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0024 ลว 16 ก.ค. 64

95
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

15,420.00           15,420.00          
เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 15,420.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 15,420.00 บำท 

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00197 ลว 16 ก.ค. 64

96
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร

21,800.00           21,800.00          
เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 21,800.00 บำท มูลนิธโิครงกำรหลวง 21,800.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00202 ลว 16 ก.ค. 64

97
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

20,000.00           20,000.00          
เฉพำะเจำะจง นำงสำวกฤติกำ งำมงอนคีรี 20,000 บำท นำงสำวกฤติกำ งำมงอนคีรี 20,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00110 ลว.12 ก.ค.64

98
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

2,760.00             2,760.00            
เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 2,760 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 2,760 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00114 ลว.12 ก.ค.64

99
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร

7,820.00             7,820.00            
เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 7,820 บำท บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกดั 7,820 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00113 ลว.12 ก.ค.64

100
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

8,370.00             8,370.00            
เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกร์เซอร่ี จ ำกดั 8,370 บำท บ.แฮนด์ โกร์เซอร่ี จ ำกดั 8,370 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00106 ลว.12 ก.ค.64

101
จดัซ้ือวสัดุซอฟแวร์ประชุมทำงไกล จ ำนวน 1 รำยกำร

38,520.00           38,520.00          
เฉพำะเจำะจง บ.วนั-ท-ูออล จ ำกดั 38,520 บำท บ.วนั-ท-ูออล จ ำกดั 38,520 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00115 ลว.13 ก.ค.64

102
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

29,000.00           29,000.00          
เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 29,000 บำท มูลนิธโิครงกำรหลวง 29,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00107 ลว.12 ก.ค.64

103
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

12,730.00           12,730.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,730 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,730 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00112 ลว.12 ก.ค.64

104
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

10,880.00           10,880.00          
เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรเซอร่ี จ ำกดั 10,880 บำท บ.แฮนด์ โกรเซอร่ี จ ำกดั 10,880 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00111 ลว.12 ก.ค.64

105
จดัซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 4 รำยกำร

15,600.00           15,600.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจั่น 15,600 บำท หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจั่น 15,600 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00121 ลว.13 ก.ค.64

106
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

23,200.00           23,200.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 23,200 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 23,200 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00122 ลว.13 ก.ค.64

107
จดัจำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 1 รำยกำร

300.00                300.00              
เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก 300 บำท ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก 300 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00129 ลว.13 ก.ค.64



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

108
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

6,000.00             6,000.00            
เฉพำะเจำะจง นำยธร์ีธวชั บ่อชวะ 6,000 บำท นำยธร์ีธวชั บ่อชวะ 6,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00124 ลว.13 ก.ค.64

109
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

6,000.00             6,000.00            
เฉพำะเจำะจง นำยธร์ีธวชั บ่อชวะ 6,000 บำท นำยธร์ีธวชั บ่อชวะ 6,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00126 ลว.13 ก.ค.64

110
จดัจำ้งโฆษณำ จ ำนวน 1 รำยกำร

65,000.00           65,000.00          
เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์กฤตน์ ภูริชพสิิฐกร 65,000 บำท นำยพงษ์กฤตน์ ภูริชพสิิฐกร 65,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-001747 ลว.14 ก.ค.64

111
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร

3,575.00             3,575.00            
เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรเซอร่ี จ ำกดั 3,757 บำท บ.แฮนด์ โกรเซอร่ี จ ำกดั 3,757 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00144 ลว.14 ก.ค.64

112
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร

7,800.00             7,800.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำส แวร์ 7,800 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำส แวร์ 7,800 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00143 ลว.14 ก.ค.64

113
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

20,000.00           20,000.00          
เฉพำะเจำะจง บ.กนก ซ๊ีด จ ำกดั 20,000 บำท บ.กนก ซ๊ีด จ ำกดั 20,000 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00189 ลว.16 ก.ค.64

114
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร

11,855.00           11,855.00          
เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 11,855 บำท บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 11,855 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0025 ลว.16 ก.ค.64

115
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

4,710.00             4,710.00            
เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 4,710 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 4,710 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0026 ลว.16 ก.ค.64

116 จดัจำ้งเหมำปรับปรุงอำคำรโรงอบสมุนไพร ศูนย์พฒันำโครงกำร
หลวงสะโง๊ะ

79,000.00           79,000.00          
เฉพำะเจำะจง

นำยจกัรพงษ์ ชัยอิ่นค ำ 79,000 บ. นำยจกัรพงษ์ ชัยอิ่นค ำ 79,000 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

APO6407-0027 ลว.16 กค.64

117
จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร

9,135.00             9,135.00            
เฉพำะเจำะจง

หจก.สบเมยกอ่สร้ำง 9135 บ. หจก.สบเมยกอ่สร้ำง 9135 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

APO6407-0029 ลว.16 กค.64

118
จดัจำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง 11 รำยกำร

16,700.00           16,700.00          
เฉพำะเจำะจง

ห้องปฏิบัติกำรกลำงคณะเกษตร มช. 16,700 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงคณะเกษตร มช. 16,700 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00212 ลว.16 กค.64

119
จดัจำ้งวเิครำะห์ควำมงอกตัวอย่ำงเมล็ดพนัธุเ์ฮมพ ์จ ำนวน 1 
รำยกำร 17 ตัวอย่ำง

5,100.00             5,100.00            เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรวชิำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตร มช 5,100 บ.ศูนย์บริกำรวชิำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตร มช 5,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00214 ลว.16 กค.64

120
จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพนัธ ์จ ำนวน 1 รำยกำร 30,400.00           30,400.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสน ดีไซด์ 30,400 บ. ร้ำนสิบแสน ดีไซด์ 30,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00216 ลว.16 กค.64

121
จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 79,060.00           79,060.00          เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 72,040 บ./บ.ยูเนีย่น ซำยน์ 7,020 บ.หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 72,040 บ./บ.ยูเนีย่น ซำยน์ 7,020 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00218 ลว.16 กค.64

PO6407-00219 ลว.16 กค.64

122
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 8,000.00             

8,000.00            
เฉพำะเจำะจง

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 5,200 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 2,800 บ.บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 5,200 บ./บ.เคมีกจิเกษตร 2,800 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00221 ลว.16 กค.64

PO6407-00223 ลว.16 กค.64

123
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร

35,980.00           
35,980.00          

เฉพำะเจำะจง
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 7,200 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 16,180 บ./บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 7,200 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 16,180 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00224 ลว.16 กค.64

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 12,600 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 12,600 บ.
PO6407-00225 ลว.16 กค.64

PO6407-00226 ลว.16 กค.64

124
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 32,340.00           32,340.00          เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 32,340 บำท บ.สมำร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 32,340 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00194 ลว.16 ก.ค.64

125
จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร

9,890.00             9,890.00            
เฉพำะเจำะจง บ.ยูเนีย่นซำยน์ จ ำกดั 9,890 บำท บ.ยูเนีย่นซำยน์ จ ำกดั 9,890 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00191 ลว.16 ก.ค.64

126
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร

1,320.00             1,320.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,320 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,320 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00193 ลว.16 ก.ค.64

127
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร

25,680.00           25,680.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 25,680 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 25,680 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00146 ลว.14 ก.ค.64

128
จดัจำ้งติดฟล์ิม จ ำนวน 2 รำยกำร

9,244.80             9,244.80            
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม.่ดีดี.แอร์.เซอร์วสิ 9,244.80 บำท หจก.เชียงใหม.่ดีดี.แอร์.เซอร์วสิ 9,244.80 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0020 ลว.16 ก.ค.64

129
จดัจำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร

980.00                980.00              
เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก 980 บำท ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก 980 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00270 ลว. 20 ก.ค.64



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

130
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

11,250.00           11,250.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ปทท) 11,250 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ปทท) 11,250 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00179 ลว.16 ก.ค.64

131
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

5,000.00             5,000.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว ์5,000 บ. หจก.เอเซียปศุสัตว ์5,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00181 ลว. 16 ก.ค.64

132
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร

46,090.00           46,090.00          
เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 9,090 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 9,090 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00182 ลว. 16 ก.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 37,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 37,000 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00183 ลว. 16 ก.ค.64

133
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 16 รำยกำร

38,980.00           38,980.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุง่ข้ำวพวงวสัดุกอ่สร้ำง โดยนำยอนิสม ไวยเนตร 38,980 บ.ร้ำนทุง่ข้ำวพวงวสัดุกอ่สร้ำง โดยนำยอนิสม ไวยเนตร 38,980 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00184 ลว. 16 ก.ค.64

134
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร

90,358.00           90,358.00          
เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 32,910 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 32,910 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00185 ลว. 16 ก.ค.64

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,648 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,648 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00186 ลว. 16 ก.ค.64

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 24,500 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 24,500 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00187 ลว. 16 ก.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,300 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,300 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00188 ลว. 16 ก.ค.64

134
จดัจำ้งท ำแฟม้เอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร

13,000.00           13,000.00          
เฉพำะเจำะจง บ.สุเทพกำรพมิพ ์แอนด์ มีเดีย จก. 13,000 บ. บ.สุเทพกำรพมิพ ์แอนด์ มีเดีย จก. 13,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00190 ลว. 16 ก.ค.64

136
จดัจำ้งท ำผลิตส่ือกำรเรียนรู้ 7 รำยกำร

33,620.00           33,620.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนมิสเตอร์เจอมส์ โดยน.ส.วลิำสินี หำญยุทธ 33,620 บ. ร้ำนมิสเตอร์เจอมส์ โดยน.ส.วลิำสินี หำญยุทธ 33,620 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00196 ลว. 16 ก.ค.64

138
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร

11,380.00           11,380.00          
เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,380 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,380 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0023 ลว. 16 ก.ค.64

140
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำกยำร

5,652.00             5,652.00            
เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,652 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,652 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0028 ลว. 16 ก.ค.64

142
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

67,724.00           67,724.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,424 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,424 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00209 ลว. 16 ก.ค.64

บจก.วสิและบุตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 66,300 บ. บจก.วสิและบุตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 66,300 บ. PO6407-00210 ลว. 16 ก.ค.64

143
จดัซ้ือวสัดุงำบ้ำนงำนครัวและวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร

8,946.00             8,946.00            
เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 3,096 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 3,096 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00207  ลว. 16 ก.ค.64

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จ ำนวน 3 รำย เป็นเงิน 5,850 บ.หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จ ำนวน 3 รำย เป็นเงิน 5,850 บ. PO6407-00208  ลว. 16 ก.ค.64

144
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร

15,420.00           15,420.00          
เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำรเป็นเงิน 6,820 บ./บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำรเป็นเงิน 6,820 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00220  ลว. 16 ก.ค.64

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็ฯเงิน 800 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็ฯเงิน 800 บ./ PO6407-00222  ลว. 16 ก.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 7,800 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 7,800 บ. PO6407-00227  ลว. 16 ก.ค.64

145
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 17 รำยกำร

43,567.00           43,567.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน 4 รำยกำรเป็ฯเงิน 5,230 บ./ ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน 4 รำยกำรเป็ฯเงิน 5,230 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00211 ลว. 16 ก.ค.64

มูลนิธโิครงกำรหลวง จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,300 บ./ มูลนิธโิครงกำรหลวง จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,300 บ./ PO6407-00213 ลว. 16 ก.ค.64

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน 7,820 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน 7,820 บ./ PO6407-00215 ลว. 16 ก.ค.64

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 27,217 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 27,217 บ. PO6407-00217 ลว. 16 ก.ค.64

146
จดัซ้ือต้นกล้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร

414,000.00         414,000.00        
เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเค กำร์เด้น ฟลำวเวอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 414,000 บ. บริษัท โอเค กำร์เด้น ฟลำวเวอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 414,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0035 ลว. 19 ก.ค.64

147
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

13,200.00           13,200.00          
เฉพำะเจำะจง บจก.แฮน์โกรวเ์ซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 8,000 บ./ บจก.แฮน์โกรวเ์ซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 8,000 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00229 ลว. 16 ก.ค.64
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เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,200 บ.

148
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร

14,529.00           14,529.00          
เฉพำะเจำะจง บจก.วสิและบุตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,100 บ./ บจก.วสิและบุตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,100 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00230 ลว. 16 ก.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 6,354 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 6,354 บ./ PO6407-00231 ลว. 16 ก.ค.64

บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,075 บ. บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,075 บ. PO6407-00232 ลว. 16 ก.ค.64

149
จดัซ้ือชีวภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร

10,485.00           10,485.00          
เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง จ ำนวน 15 รำยกำร เป็นเงิน 10,485 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง จ ำนวน 15 รำยกำร เป็นเงิน 10,485 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00206 ลว. 16 ก.ค.64

150
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

7,000.00             7,000.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  7,000  บ. หจก. คิงดอมทัวร์  7,000  บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00078 ลว. 5 ก.ค. 64

151
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00079 ลว. 5 ก.ค. 64

152
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

5,300.00             5,300.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00080 ลว. 5 ก.ค. 64

153
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

7,000.00             7,000.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00081 ลว. 5 ก.ค. 64

154
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

7,000.00             7,000.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00082 ลว. 5 ก.ค. 64

155
จำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร

15,889.50           15,889.50          
เฉพำะเจำะจง หจก. โฮม พ.ีซี. แอนด์ เซอร์วสิเซส  15,889.50 บ. หจก. โฮม พ.ีซี. แอนด์ เซอร์วสิเซส  15,889.50 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00170 ลว. 15 ก.ค. 64

156
จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำรถสถำบัน ทะเบียน  1 กฎ 4728 ชม.

3,830.00             3,830.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ ีมอเตอร์ไบค์  3,830 บ. ร้ำนพ ีมอเตอร์ไบค์  3,830 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00172 ลว. 15 ก.ค. 64

157
จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำรถสถำบัน ทะเบียน  1 กฎ 4725 ชม.

5,550.00             5,550.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ ีมอเตอร์ไบค์  5,550 บ. ร้ำนพ ีมอเตอร์ไบค์  5,550 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00173 ลว. 15 ก.ค. 64

158
จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำรถสถำบัน ทะเบียน  1 กค 5112 ชม.

5,550.00             5,550.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ ีมอเตอร์ไบค์  5,550 บ. ร้ำนพ ีมอเตอร์ไบค์  5,550 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00174 ลว. 15 ก.ค. 64

159
จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำรถสถำบัน ทะเบียน  1 กฎ 4726 ชม.

5,550.00             5,550.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ ีมอเตอร์ไบค์  5,550 บ. ร้ำนพ ีมอเตอร์ไบค์  5,550 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00175 ลว. 15 ก.ค. 64

160
จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำรถสถำบัน ทะเบียน กฎ 4732 ชม.

3,580.00             3,580.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำพรกำรค้ำ  3,580 บ. ร้ำนอ ำพรกำรค้ำ  3,580 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00233 ลว. 19 ก.ค. 64

161
จำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำรถสถำบัน ทะเบียน  1 กค 5106 ชม.

7,370.00             7,370.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำพรกำรค้ำ  7,370  บ. ร้ำนอ ำพรกำรค้ำ  7,370  บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00234 ลว. 19 ก.ค. 64

162
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

7,000.00             7,000.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  7,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00235 ลว. 13 ก.ค. 64

163
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00236 ลว. 12 ก.ค. 64

164
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

7,000.00             7,000.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00237 ลว. 13 ก.ค. 64

165
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

5,300.00             5,300.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00238 ลว. 14 ก.ค. 64

166
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00239 ลว. 8 ก.ค . 64

167
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00240 ลว. 12 ก.ค. 64

168
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

8,700.00             8,700.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  8,700 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  8,700 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00241 ลว. 5 ก.ค. 64

169
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

1,800.00             1,800.00            
เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู  1,800 บ. นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู  1,800 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00242 ลว. 14 ก.ค. 64

170
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

5,300.00             5,300.00            
เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู 5,300 บ. นำยประพนัธ ์ ไชยชมภู 5,300 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00243 ลว. 14 ก.ค. 64
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171
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00244 ลว. 12 ก.ค. 64

172
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

1,800.00             1,800.00            
เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ 1,800 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00245 ลว. 12 ก.ค. 64

173
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

1,800.00             1,800.00            
เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ 1,800 บ. นำยอดุร  มูลมอญ 1,800 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00246 ลว. 12 ก.ค. 64

174
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00247 ลว. 8 ก.ค. 64

175
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00248 ลว. 8 ก.ค. 64

176
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00249 ลว. 8 ก.ค. 64

177
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

7,000.00             7,000.00            
เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  7,000 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  7,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00250 ลว. 13 ก.ค. 64

178
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

5,300.00             5,300.00            
เฉพำะเจำะจง นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอดุร  มูลมอญ  5,300 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00251 ลว. 14 ก.ค 64

179
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00252 ลว. 12 ก.ค. 64

180
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

5,300.00             5,300.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00253 ลว. 14 ก.ค. 64

181
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00254 ลว. 14 ก.ค. 64

182
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

7,000.00             7,000.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  7,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00255 ลว. 13 ก.ค. 64

183
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00256 ลว. 12 ก.ค. 64

184
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00257 ลว. 12 ก.ค. 64

185
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00258 ลว. 12 ก.ค. 64

186
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00259 ลว. 12 ก.ค. 64

187
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00260 ลว. 12 ก.ค. 64

188
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00261 ลว. 7 ก.ค. 64

189
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

5,300.00             5,300.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00262 ลว. 6 ก.ค. 64

190
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

1,800.00             1,800.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00263 ลว. 6 ก.ค. 64

191
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

1,800.00             1,800.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00264 ลว. 6 ก.ค. 64

192
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00265 ลว. 8 ก.ค. 64

193
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

1,800.00             1,800.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00266 ลว. 8 ก.ค. 64

194
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

1,800.00             1,800.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00267 ลว. 8 ก.ค. 64

195
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00268 ลว. 12 ก.ค. 64

196
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน

3,600.00             3,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรำ  3,600 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00269 ลว. 12 ก.ค. 64



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

197
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร

21,095.00           21,095.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำน มำนิตย์ พำณิชย์ 21,095 บำท ร้ำน มำนิตย์ พำณิชย์ 21,095 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00310 ลว. 22 ก.ค. 64

198
จำ้งท ำสต๊ิกเกอร์ ฉลำกสิค้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร

22,500.00           22,500.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 22,500 บำท ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 22,500 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00312 ลว. 22 ก.ค. 64

199
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน  จ ำนวน 3 รำยกำร

9,404.00             9,404.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำน มำนิตย์ พำณิชย์ 9,404 บำท ร้ำน มำนิตย์ พำณิชย์ 9,404 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00300 ลว. 22 ก.ค. 64

200
จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 24 รำยกำร

3,650.00             3,650.00            
เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค อค 3,650 บำท ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค อค 3,650 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00303 ลว. 22 ก.ค. 64

201
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร

30,000.00           30,000.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภูพ่สิิฐ 30,000 บ. หจก.เสรี ภูพ่สิิฐ 30,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0047 ลว. 22 ก.ค. 64

202 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำแหล่งน้ ำขนำดเล็กฯ 
วำว ีจ ำนวน 23 รำยกำร

343,862.00         343,862.00        
เฉพำะเจำะจง บ.วำนิชบล็อค 343,862 บ. บ.วำนิชบล็อค 343,862 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00284 ลว. 21 ก.ค. 64 

203
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

7,500.00             7,500.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวสัดีพำณิชย์ 7,500.00 บำท หจก.ส.สวสัดีพำณิชย์ 7,500.00 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00308 ลว. 22 ก.ค. 64 

204
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยสะมู หมื่นค ำ 2,500 บ. นำยสะมู หมื่นค ำ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00321 ลว. 22 ก.ค. 64

205
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยจะจื๋อ พยำ 2,500 บ. นำยจะจื๋อ พยำ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00322 ลว. 22 ก.ค. 64

206
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยจะกอ พยำ 2,500 บ. นำยจะกอ พยำ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00323 ลว. 22 ก.ค. 64

207
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นส.นำมีโหล หมื่นค ำ 2,500 บ. นส.นำมีโหล หมื่นค ำ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00324 ลว. 22 ก.ค. 64

208
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยยำสือ พยำ 2,500 บ. นำยยำสือ พยำ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00325 ลว. 22 ก.ค. 64

209
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นส.นำโจ หมื่นค ำ 2,500 บ. นส.นำโจ หมื่นค ำ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00326 ลว. 22 ก.ค. 64

210
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยรักชำย จะสอ 2,500 บ. นำยรักชำย จะสอ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00327 ลว. 22 ก.ค. 64

211
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักด์ิ คะติ 2,500 บ. นำยสุรศักด์ิ คะติ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00328 ลว. 22 ก.ค. 64

212
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ หมื่นค ำ 2,500 บ. นำยสมศักด์ิ หมื่นค ำ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00329 ลว. 22 ก.ค. 64

213
จดัจำ้งแรงงำนในกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ในพืน้ทีท่ีรั่บผลกระทบ จำก
โควดิ-19 10วนั

2,500.00             2,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยจะแตะ พญำจู๋ 2,500 บ. นำยจะแตะ พญำจู๋ 2,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00330 ลว. 22 ก.ค. 64

214
จดัซ้ือวสัดุกำรท ำโรงเรือน จ ำนวน 19 รำยกำร

224,128.00         224,128.00        
เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 44,468 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 44,468 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00331 ลว. 23 ก.ค.64

บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ จก. 42,755 บ./ บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ จก. 42,755 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00332 ลว. 23 ก.ค.64

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 136,905 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 136,905 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00333 ลว. 23 ก.ค.64

215
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

20,668.00           20,668.00          
เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 20,668 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 20,668 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00334 ลว. 23 ก.ค.64

216
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร

47,790.00           47,790.00          
เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 34,320 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 34,320 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00335 ลว. 23 ก.ค.64

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 13,500 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 13,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00336 ลว. 23 ก.ค.64

217
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร

6,000.00             6,000.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,000 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00337 ลว. 23 ก.ค.64

218
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร

20,073.00           20,073.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,911 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,911 บ./

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00338 ลว. 23 ก.ค.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,022 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,022 บ./
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00339 ลว. 23 ก.ค.64



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 8,140 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 8,140 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00340 ลว. 23 ก.ค.64

219
จดัจำ้งส ำรวจและจดัเกบ็ข้อมูลพืน้ฐำน

99,296.00           99,296.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวทิย์วศิวกรรม 99,296 บ. หจก.ศิริปรวทิย์วศิวกรรม 99,296 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00341 ลว. 23 ก.ค.64

220
จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร

5,980.00             5,980.00            
เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 5,980 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 5,980 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00342 ลว. 23 ก.ค.64

221 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,500.00           10,500.00          
เฉพำะเจำะจง

สวนไผ่บุญธรรมมี 10,500 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี 10,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00343 ลว. 23 ก.ค.64

222 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 2,875.00             2,875.00            
เฉพำะเจำะจง

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 2,875 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 2,875 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00344 ลว. 23 ก.ค.64

223 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 49,260.00           49,260.00          
เฉพำะเจำะจง

มูลนิธโิครงกำรหลวง 49,260 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 49,260 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0050 ลว. 23 ก.ค.
64

224
จดัจำ้งท ำโปสเตอร์ไวนิล

27,000.00           27,000.00          
เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซต์ 27,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซต์ 27,000 บ.

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
APO6407-0051 ลว. 23 ก.ค.
64

225
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร

1,440.00             1,440.00            
เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนดลยี จ ำกดั 1,440 บำท บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนดลยี จ ำกดั 1,440 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00301 ลว. 22 ก.ค.64

226
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน  3 รำยกำร            61,150.00           61,150.00

เฉพำะเจำะจง
บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จ ำกดั 61,150 บำท บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จ ำกดั 61,150 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00305 ลว. 22 ก.ค.64

227
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน  7 รำยกำร            94,725.00           94,725.00

เฉพำะเจำะจง
บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 94,725 บำท บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 94,725 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

APO6407-0044 ลว. 22 ก.ค.64

228
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน  3 รำยกำร              5,227.00             5,227.00

เฉพำะเจำะจง
บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 5,227 บำท บริษัท แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 5,227 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00299 ลว. 22 ก.ค.64

229
จดัซ้ือวสัดุยำนพำหำนะ จ ำนวน 10 รำยกำร

           19,913.50           19,913.50
เฉพำะเจำะจง

หจก.ชุนศิลป์ 10,111.50 /บจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 9,802.00 บำทหจก.ชุนศิลป์ 10,111.50 /บจก.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี 9,802.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ
PO6407-00302 ลว 22 ก.ค. 

64
PO6407-00298 ลว 22 ก.ค 

64

230
จำ้งพมิพป์้ำยชื่อสำยพนัธไ์ม้ผล แผ่นเหล็ก ซิงค์ ขนำด 30*60 ซม            42,300.00           42,300.00

เฉพำะเจำะจง
ร้ำน สิบแสนดีไซน์ 42,300.00 บำท ร้ำน สิบแสนดีไซน์ 42,300.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

APO6407-0043 ลว 22 ก.ค. 
64

231
จดัซ้ือกล่องใส่น้ ำยำฟอกไต จ ำนวน 800 กล่อง (ใส่มะเขือเทศโทมัส)            12,000.00           12,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงแสงเดือน เมืองซ่ือ 12,000.00 บำท นำงแสงเดือนเ เมืองซ้ือ 12,000.00 บำท
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00311 ลว 22 ก.ค. 

64

232
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร            11,480.00           11,480.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 11,480.00 บจก.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 11,480.00
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00295 ลว 22 ก.ค. 

64

233
จดัซัอวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร              5,900.00             5,900.00 เฉพำะเจำะจง

มูลนิธโิครงกำรหลวง 5,900.00 มูลนิธโิครงกำรหลวง 49,260 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00294 ลว 22 ก.ค. 

64

234
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร              9,680.00             9,680.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 9,680.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 9,680.00 บำท 
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00297 ลว 22 ก.ค.64

235
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร            20,284.00           20,284.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,240 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 15,044 บ.หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,240 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 15,044 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6407-0048 ลว 22 ก.ค. 

64
APO6407-0049 ลว 22 ก.ค. 

64

236
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร            42,259.90           42,259.90 เฉพำะเจำะจง

บ.วสิและบุตร 20,400 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 21,859.90 บ. บ.วสิและบุตร 20,400 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 21,859.90 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00306 ลว.22 ก.ค. 

64
PO6407-00307 ลว.22 ก.ค. 

64

237
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร            43,730.00           43,730.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ข่ำนต้ำ 140 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 39,990 บ./ บ.ข่ำนต้ำ 140 บ./บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 39,990 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00309 ลว.22 ก.ค. 

64

บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ 3,600 บ. บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ 3,600 บ.
PO6407-00316 ลว.22 ก.ค. 

64
PO6407-00317 ลว.22 ก.ค. 

64

238
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 19 รำยกำร            11,422.00           11,422.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกฤษณำพำนิช 11,422 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 11,422 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00319 ลว.22 ก.ค. 

64



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

239
จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 15 รำยกำร            39,650.00           39,650.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ 39,650 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ 39,650 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6407-0041 ลว.22 ก.ค.64

240
จดัซ้ือวสัดุบรรจภุัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร              4,500.00             4,500.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,500 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,500 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00292 ลว.22 ก.ค.64

241
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร            23,450.00           23,450.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,450 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 23,450 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00314 ลว.22 ก.ค.64

242
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร            49,000.00           49,000.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ฮอทิโกร จ ำกดั 49,000 บ. บ.ฮอทิโกร จ ำกดั 49,000 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00131 ลว.22 ก.ค.64

243
จำ้งวเิครำะห์น้ ำผ้ึง จ ำนวน 6 รำยกำร            31,586.40           31,586.40 เฉพำะเจำะจง

บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกดั 31,586.40 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกดั 31,586.40 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00296 ลว.22 ก.ค.64

244
จำ้งวเิครำะห์คุณภำพของผลผลิตสัตวป์ีก จ ำนวน 5 รำยกำร            72,760.00           72,760.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกดั 72,760 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกดั 72,760 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6407-0042 ลว.22 ก.ค.64

245
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร            23,400.00           23,400.00 เฉพำะเจำะจง

วสิำหกจิชุมชนฯบ้ำนแม่ทะลำย 23,400 บ. วสิำหกจิชุมชนฯบ้ำนแม่ทะลำย 23,400 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6407-0040 ลว.22 ก.ค.64

246
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร            33,750.00           33,750.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรงพรพนัธุไ์ม้ 33,750 บ. ร้ำนทรงพรพนัธุไ์ม้ 33,750 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00290 22 ก.ค.64

247
จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ จ ำนวน 10 รำยกำร              9,860.00             9,860.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ภูพ่สิิฐ 9,860 บ. หจก.ภูพ่สิิฐ 9,860 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00304 ลว.22 ก.ค.64

248 จำ้งวเิครำะห์คุณภำพโลหะหนักในดิน จ ำนวน 2 รำยกำร            44,169.60           44,169.60
เฉพำะเจำะจง

บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกดั 44,169.60 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกดั 44,169.60 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

PO6407-00315 ลว.22 ก.ค.64

249 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร            11,240.00           11,240.00
เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 11,240.00 บำทสหกรณ์พฒันำพืน้ทีสู่งแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 11,240.00 บำท
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6407-0061 ลว 30 ก.ค. 

64

250 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 10 รำยกำร            31,040.00           31,040.00
เฉพำะเจำะจง

หจก.เสรี ภูพ่สิิฐ 31,040.00 บำท หจก.เสรี ภูพ่สิิฐ 31,040.00 บำท
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00366 ลว 30 ก.ค. 

64

251 จดัจำ้งบริกำรรวบรวมและท ำลำย          108,504.42         108,504.42
เฉพำะเจำะจง บจก.บริหำรและพฒันำเพือ่กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ำกดั 

108,504.42 บำท
บจก.บริหำรและพฒันำเพือ่กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ำกดั 
108,504.42 บำท

ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6407-00371 ลว 27 ก.ค. 
64

252
รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้              7,200.00             7,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยรุ่งเรือง แกว้ธ ิ/ 7,200 นำยรุ่งเรือง แกว้ธ ิ/ 7,200
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8078 ลว. 5 ก.ค. 64

253
รำยงำนขอจำ้งเหมำรถตู้              7,200.00             7,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยธวชัชัย ดวงไทย / 7,200 นำยธวชัชัย ดวงไทย / 7,200
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8080 ลว. 5 ก.ค. 64

254
รำยงำนของจำ้งเหมำแรงงำนฯ บ้ำนแม่ฟำ้สวย              6,250.00             6,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยวฒิุชัย จำ่ค ำซิโล๊ะ / 6,250 นำยวฒิุชัย จำ่ค ำซิโล๊ะ / 6,250
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8084 ลว. 5 ก.ค. 64

255
รำยงำนของจำ้งเหมำแรงงำนฯ แม่แฮหลวง

             6,250.00             6,250.00
วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยเกษม สันติในสวรรค์ / 6,250 นำยเกษม สันติในสวรรค์ / 6,250
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

สพ. 8085 ลว. 5 ก.ค. 64

256
รำยงำนของจำ้งเหมำแรงงำนฯ ห้วยแห้ง              6,250.00             6,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยจะดี ยิ่งคุณจตุรัส / 6,250 นำยจะดี ยิ่งคุณจตุรัส / 6,250
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8089 ลว. 5 ก.ค. 64

257
รำยงำนของจำ้งเหมำแรงงำนฯ ห้วยฮะ              6,250.00             6,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยไสย์ สมบัติทิพย์ศิริ / 6,250 นำยไสย์ สมบัติทิพย์ศิริ / 6,250
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8090 ลว. 5 ก.ค. 64

258
รำยงำนของจำ้งเหมำแรงงำนฯ ป่ำเกี๊ยะใหม่              6,250.00             6,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยสมบัติ เลำย้ำง / 6,250 นำยสมบัติ เลำย้ำง / 6,250
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8091 ลว. 5 ก.ค. 64

259
รำยงำนของจำ้งเหมำแรงงำนฯ ผีปำนเหนือ              6,250.00             6,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยวรัิช ทวทีรัพย์ใหม่ / 6,250 นำยวรัิช ทวทีรัพย์ใหม่ / 6,250
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8092 ลว. 5 ก.ค. 64

260
รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร            60,000.00           60,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยสำริน แกว้ใจมำ /60,000 นำยสำริน แกว้ใจมำ /60,000
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8274 ลว. 7 ก.ค. 64

261
รำยงำนขอซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร            60,000.00           60,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยรุ่งนิรันดร์ ดวงปัน /60,000 นำยรุ่งนิรันดร์ ดวงปัน /60,000
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8274 ลว. 7 ก.ค. 64

262
รำยงำนขอซ้ือปุย๋เคมี            29,800.00           29,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

ชลดำค้ำวสัดุ / 29,800 ชลดำค้ำวสัดุ / 29,800
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8573 ลว. 14 ก.ค. 64

263
รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            16,000.00           16,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 16,000 สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง / 16,000
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8579 ลว. 14 ก.ค. 64

264
รำยงำนขอจำ้งเหมำดูแลป่ำแปลงเดิม            10,000.00           10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยสวนเพชร ดีหะริง / 10,000 นำยสวนเพชร ดีหะริง / 10,000
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8581 ลว. 14 ก.ค. 64



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

265
รำยงำนขอจดัเหมำบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน            20,000.00           20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

หจก. โชคเทพเจริญ 1991 / 20,000 หจก. โชคเทพเจริญ 1991 / 20,000
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8578 ลว. 14 ก.ค. 64

266
รำยงำนผลขอซ้ือผลผลิตเกษตร              4,200.00             4,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

นำยเกษม แสนย้ำง / 4,200 นำยเกษม แสนย้ำง / 4,200
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 2394 ลว. 14 ก.ค. 64

267
รำยงำนขออนุมัติจดัซ้ือกอ้นเชื้อเห็ดหลินจอืแดง            10,000.00           10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

น.ส. ศศิมำ แซ่วะ / 10,000 น.ส. ศศิมำ แซ่วะ / 10,000
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 8717 ลว. 16 ก.ค. 64

268
รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 6 รำยกำร          299,980.00         299,980.00 วธิเีฉพำะเจำะจง

น.ส. นงลักษณ์ นุชแม้น / 299,980 บ. น.ส. นงลักษณ์ นุชแม้น / 299,980 บ.
ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ.8866 ลว.21 ก.ค.64



1 จ้างจัดนิทรรศการห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 200,000.00       200,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 200,000.00       บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 200,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00001
2.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 246,100.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 6 ก.ค. 64
3.บริษัท ไอแมซเมกเกอร์ จ ากัด 235,400.00       

2 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 รายการ 46,100.00         46,100.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 46,100.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 46,100.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00002
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ นอร์ท สตาร์ เซอร์วิส 49,755.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 6 ก.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัฒนาแอร์เซอร์วิส 50,076.00         

3 ซ้ือมูลวัวแห้ง จ านวน 1 รายการ 25,000.00         25,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นายวิมล พวกอินแสง 25,000.00         นายวิมล พวกอินแสง 25,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00003
2.นางสาวจิรพัชร หลวงแยง 28,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.ค. 64
3.นางสาวธนปภร สุภาพล 30,000.00         

4 จ้างตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ 5,400.00           5,400.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทเกอร์ คิง อินเตอร์เทรด จ ากัด 5,400.00           บริษัท ไทเกอร์ คิง อินเตอร์เทรด จ ากัด 5,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00004
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ บี เอ็ม ซัพพลาย แอนด์ คอมพิวเตอร์ 5,600.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.ค. 64
3.บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5,900.00           

5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองตัดเหล็ก 1,590.00           1,590.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่าง จ ากัด 1,590.00           บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่าง จ ากัด 1,590.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 ก.ค. 64

6 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 1,487.30           1,487.30         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 1,487.30           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 1,487.30          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00006
ผษ 5437 เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ก.ค. 64

7 จ้างซ่อมแอร์รถบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 13,262.65         13,262.65       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 13,262.65         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 13,262.65        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00007
ผษ 5726 เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ก.ค. 64

8 จ้างท าป้ายไวนิลภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9,950.00           9,950.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 9,950.00           ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 9,950.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00008
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 10,850.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 ก.ค. 64
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 11,350.00         

9 ซ้ือสุขภัณฑ์ห้องน้ า จ านวน 2 รายการ 49,850.00         49,850.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 49,850.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 49,850.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00009
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลโลหะกิจ เชียงใหม่ 59,400.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 ก.ค. 64
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 57,750.00         

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 15,150.00         15,150.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะแพล้น เอ็นจิเนียร่ิง 15,150.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะแพล้น เอ็นจิเนียร่ิง 15,150.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00010
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันทรรศพานิช ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 20 ก.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชระบารมีทวีทรัพย์

11 จ้างซ่อมป๊ัมน้ า 1,500.00           1,500.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 1,500.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 1,500.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00011
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ก.ค. 64

12 ซ้ือวัสดุประปา จ านวน 9 รายการ 144,795.00       144,795.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 149,975.00       บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด (จ านวน 3 รายการ) 70,210.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00012
2.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 155,360.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 20 ก.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบี มีโชคก่อสร้าง 163,977.50       

บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด (จ านวน 6 รายการ) 74,585.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00013
ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 20 ก.ค. 64

13 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวนนานาชาติประเทศซูดาน 140,000.00       140,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ้าสัวออม 168 เชียงใหม่ จ ากัด 140,000.00       บริษัท เจ้าสัวออม 168 เชียงใหม่ จ ากัด 140,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ก.ค. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   3   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   3   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

14 จ้างเหมาล้างท าความสะอาดและตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ 38,627.00         38,627.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าเย็นบริการ 38,627.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าเย็นบริการ 38,627.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00015
2.ร้าน ท.อิเล็คทรอนิคส์ 44,030.50         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 64
3.ร้าน อาร์เทม เซอร์วิส 48,899.00         

15 จ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 34,000.00         34,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 34,000.00         บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 34,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00016
2.บริษัท คอมฟอร์ม (เชียงใหม่) จ ากัด ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 64
3.ร้านรักษ์พร้ินต้ิงแอนด์กราฟฟิค ดีไซน์

16 ซ้ือต้นรวงผ้ึง จ านวน 1 รายการ 40,000.00         40,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.สวนเสกข์นรา โดย นางสาวนรารัตน์ ใจแสน 40,000.00         สวนเสกข์นรา โดย นางสาวนรารัตน์ ใจแสน 40,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00017
2.สวนวิวไม้ประดับ โดย นางสาวสุวิมล เต๊จ๊ะต๊ิบ 50,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 64
3.สวนนัทพงค์พันธ์ุไม้ โดยนายนัทพงค์ เรือนศรี 55,000.00         

17 จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงรอบแนวร้ัว 22,000.00         22,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นายอุ่นเรือน ย่ีแก่น 22,000.00         นายอุ่นเรือน ย่ีแก่น 22,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00018
2.นางพรพิมลธันย์ ตุ้ยแก้ว 55,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 64
3.นายจะสอ จะซา 40,000.00         

18 ซ้ือต้นรวงผ้ึง จ านวน 1 รายการ 30,000.00         30,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.สวนเสกข์นรา โดย นางสาวนรารัตน์ ใจแสน 30,000.00         สวนเสกข์นรา โดย นางสาวนรารัตน์ ใจแสน 30,000.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00019
2.สวนวิวไม้ประดับ โดย นางสาวสุวิมล เต๊จ๊ะต๊ิบ 45,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 64
3.สวนนัทพงค์พันธ์ุไม้ โดยนายนัทพงค์ เรือนศรี 50,000.00         

19 ซ้ือวัสดุระบบ e-VAP ไม้เมืองหนาว จ านวน 2 รายการ 87,740.00         87,740.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ ไปป์แอนด์ป๊ัม 87,740.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ ไปป์แอนด์ป๊ัม 87,740.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00020
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทีเอส จักรกล 90,907.20         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 ก.ค. 64
3.บริษัท แก้วก้าว จ ากัด 91,981.09         

20 ซ้ือต้นชบาในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 50 รายการ 26,250.00         26,250.00       เฉพาะเจาะจง นางนงนุช อายุเจริญ 26,250.00         นางนงนุช อายุเจริญ 26,250.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ก.ค. 64

21 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 63 รายการ 82,720.00         82,720.00       เฉพาะเจาะจง นายปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 82,720.00         นายปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 82,720.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00022
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ก.ค. 64

22 ซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,650.00           1,650.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 1,650.00           ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 1,650.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00023
2.ร้านนางล าดวน ราชวงศา โดย นางล าดวน ราชวงศา 1,800.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 ก.ค. 64
3.ร้านสวนสมบัติ(หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 1,740.00           

23 จ้างซ่อมแซมหลังคากระจกและหลังคาโรงเรือนปลูกเล้ียง 126,000.00       126,000.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนไฮโดรเฟรช 126,000.00       วิสาหกิจชุมชนไฮโดรเฟรช 126,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ก.ค. 64

24 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้กันความช้ืน จ านวน 1 รายการ 1,900.00           1,900.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00           บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00025
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 2,100.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ค. 64
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด 2,000.00           

25 ซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ 1,000.00           1,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,000.00           บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00026
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 1,100.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ค. 64
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด 1,200.00           

26 จ้างตรวจวัดคุณภาพน้ าภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 11,141.38         11,141.38       เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 11,141.38         บริษัท ห้องปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 11,141.38        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00027
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ค. 64

27 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 1,605.00           1,605.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,605.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,605.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00028
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ค. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   3   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

28 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 498.00              498.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 498.00              บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 498.00             เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00029
จ านวน 2 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ค. 64

29 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ อาคารส านักงาน 1 หมายเลขครุภัณฑ์ 1,605.00           1,605.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,605.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,605.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00030
สวพส(อร)54-1-4-01/134 ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ค. 64

30 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส าหรับงานออกแบบ) 118,000.00       118,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จ ากัด 118,000.00       บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จ ากัด 118,000.00      เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00031
2.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ ากัด 119,400.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ค. 64
3.บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 120,000.00       

31 ซ้ือสินค้าส าหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น จ านวน 1 รายการ 7,350.00           7,350.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 7,350.00           นายบุญธรรม จันทร์สาม 7,350.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ก.ค. 64

32 ซ้ือโรสแมร่ี จ านวน 1 รายการ 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 5,000.00           มูลนิธิโครงการหลวง 5,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ก.ค. 64

33 ซ้ือชุดส าหรับพนักงานโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 3 รายการ 10,550.00         10,550.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวอริสรา ธาดาคุณ 10,550.00         นางสาวอริสรา ธาดาคุณ 10,550.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00003
2.นายเอกอุดม นิติการ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 ก.ค. 64
3.นางสาวปิยะดา ว่องกิจชนะชัย

34 ซ้ือวัตถุดิบส าหรับร้านจ าหน่ายกาแฟ จ านวน 8 รายการ 12,226.00         12,226.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 12,226.00         บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ากัด 12,226.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ก.ค. 64

35 ซ้ือพรรณไม้ในการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง จ านวน 7 รายการ 73,750.00         73,750.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 73,750.00         มูลนิธิโครงการหลวง 73,750.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ก.ค. 64

36 ซ้ือชุดเคร่ืองนอน จ านวน 15 รายการ 158,214.80       158,214.80     เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี ลักซ์ชัวร่ี เทรดด้ิง (จ านวน 14 รายการ) 92,009.30         บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ ากัด 66,205.50        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00006
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แมริโกลด์ เทรดด้ิง (จ านวน 14 รายการ) 103,961.20       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 64
3.นายปรัชญา อ้ึงวาจานนท์ (จ านวน 14 รายการ) 106,689.70       
4.บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ ากัด (จ านวน 1 รายการ) 66,205.50         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี ลักซ์ชัวร่ี เทรดด้ิง 92,009.30        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00007
5.ร้านพี เอส เอ เบดด้ิง เชียงใหม่ โดย นายอาคม มงคลชัยประทีป (จ านวน 1 รายการ) 71,369.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ค. 64
6.ร้าน ยูวัน โดยนาง พรรณี จงชนะชัย (จ านวน 1 รายการ) 66,700.00         

37 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง จ านวน 8 รายการ 34,600.00         34,600.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 34,600.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 34,600.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00008
2.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 41,900.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 ก.ค. 64
3.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ากัด 42,800.00         

38 ซ้ือหญ้า จ านวน 2 รายการ 21,900.00         21,900.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 21,900.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 21,900.00        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6407-00009
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ 22,650.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ค. 64
3.ร้านเอ็นอาร์การ์เด้น 22,800.00         

39 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 21,387.15         21,387.15       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณ รังสิมาเพ็ญ 21,387.15         นางสาวสุพรรณ รังสิมาเพ็ญ 21,387.15        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 556/2564

ลว. 16 ก.ค. 64

40 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 21,387.15         21,387.15       เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลี หน่อไพรสน 21,387.15         นางสาวมาลี หน่อไพรสน 21,387.15        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 557/2564

ลว. 16 ก.ค. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   3   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

41 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 21,387.15         21,387.15       เฉพาะเจาะจง นายภัยวงษ์ สีบุตรดี 21,387.15         นายภัยวงษ์ สีบุตรดี 21,387.15        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 558/2564

ลว. 16 ก.ค. 64

42 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 21,387.15         21,387.15       เฉพาะเจาะจง นางสาวอีบู แสงเขิน 21,387.15         นางสาวอีบู แสงเขิน 21,387.15        เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 559/2564

ลว. 16 ก.ค. 64
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