
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 15 รายการ          99,820.00      99,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง 99,820 บาท ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง 99,820 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-001 ลว. 2 เมย 64
2 จ้างศึกษาโครงสร้างสังคมพืช จ านวน 1 รายการ        100,000.00    100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว 100,000 บาท นายฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว 100,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00002 ลว. 2 เมย 65
3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตรจ านวน 4 รายการ        140,580.00    140,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่มาลัย ต.วัสดุก่อสร้าง 140,580 บ. หจก.แม่มาลัย ต.วัสดุก่อสร้าง 140,580 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6403-0085 ลว. 2 เม.ย.64
4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 18 รายการ          48,510.00      47,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 47,510 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 47,510 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6403-00301 ลว.29 มีค.64
5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ            9,347.00        9,347.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณา 2,475 บ./ร้านเชียงฮง 5,152 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 10,000 บ. ร้านกฤษณา 1,280 บ./ร้านเชียงฮง 2,580 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 5,487 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6403-00302 ลว.29 มีค.64

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6403-00304 ลว.29 มีค.64
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6403-00305 ลว.29 มีค.64

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ        127,220.00    127,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี สวัสด์ิ 127,220 บาท ร้าน วี สวัสด์ิ 127,220 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00040 ลว. 7 เมย .64
7 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ            5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พะลีจัง กรัณย์ปราณี 5,000 บาท นาย พะลีจัง กรัณย์ปราณี 5,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00036 ลว. 7 เมย .64
8 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ          39,950.00      39,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 39,950 บาท ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 39,950 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00035 ลว. 7 เมย .64
9 จ้างบริการล้างแอร์ จ านวน 3 รายการ          68,801.00      68,801.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 68,801 บาท หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 68,801 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00034 ลว. 7 เมย .64

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 6,398.00           6,398.00       เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่มานะพานิช 4,258 บาท/ศิริวงศ์พานิช 2,140 บาท เชียงใหม่มานะพานิช 4,258 บาท/ศิริวงศ์พานิช 2,140 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00005 ลว. 2 เมย .64
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00006 ลว. 2 เมย .64

11 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 19,050.00         19,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 19,050 บาท ร้านกฤษณาพานิช 19,050 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00004 ลว. 2 เมย .64
12 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 24,848.00         24,848.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอกะ อะโกร จ ากัด 24,848 บาท บ.เอกะ อะโกร จ ากัด 24,848 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00003 ลว. 2 เมย .64
13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 15 รายการ 124,595.00       124,595.00   เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 124,595 บาท หจก.บ้านสวนครูเก่ง 124,595 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00002 ลว. 2 เมย .64
14 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กย 6171 ชม. 24,010.00         24,010.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทบี คาร์เซอร์ิวิส  24,010 บ. ร้านสมาร์ทบี คาร์เซอร์ิวิส  24,010 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00017 ลว. 7 เม.ย. 64
15 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00018 ลว. 5 เม.ย. 64
16 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นายประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00019 ลว. 7 เม.ย. 64
17 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. นายอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00020 ลว. 5 เม.ย. 64
18 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00021 ลว. 7 เม.ย. 64
19 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00022 ลว. 7 เม.ย. 64
20 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00023 ลว. 7 เม.ย. 64
21 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00024 ลว. 7 เม.ย. 64
22 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 16 รายการ          47,211.00      47,211.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 47,211 บาท บริษัทเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 47,211 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00032 ลว. 7 เม.ย. 64
23 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 93,540.00         93,540.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพิชัยการค้า 17,400 บาท/บ.วิสและบุตร 53,400 บาท/ บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 22,740 บาทร้านพิชัยการค้า 17,400 บาท/บ.วิสและบุตร 53,400 บาท/ บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 22,740 บาทไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0003 ลว. 7 เม.ย. 64

เฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0004 ลว. 7 เม.ย. 64
เฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0005  ลว. 7 เม.ย. 64

24 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 14 รายการ 18,002.00         18,002.00     เฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 18,002 บาท บ.ข่านต้า 18,002 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00031  ลว. 7 เม.ย. 64
25 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,750.00           3,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 3,750 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 3,750 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00030  ลว. 7 เม.ย. 64
26 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,000.00           4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 4,000 บาท บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 4,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00026  ลว. 7 เม.ย. 64
27 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 3,400.00           3,400.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 3,400 บาท/ มูลนิธิโครงการหลวง 3,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00025  ลว. 7 เม.ย. 64
28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 34,160.00         34,160.00     เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรว์เวอร่ี 9,710 บาท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 17,150 บาท/บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,300 บาทบ.แฮนด์โกรว์เวอร่ี 9,710 บาท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 17,150 บาท/บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,300 บาทไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00027  ลว. 7 เม.ย. 64

เฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00028  ลว. 7 เม.ย. 64
เฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00029  ลว. 7 เม.ย. 64

29 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,490.00           1,490.00       เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท  โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,490 บ./บจก.ไอสโตว์แลนด์ 1,580 บ. บจก.สมาร์ท  โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,490 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00064 ลว. 9 เม.ย.64
30 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 29,390.00         29,390.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดาเคมีเกษตร 29,390 บ. บจก.ล้ิมศักดาเคมีเกษตร 29,390 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00065 ลว. 9เม.ย.64
31 จัดซ้ือวัสดุส านนักงาน จ านวน 5 รายการ 5,242.50           5,242.50       เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 5,242.50 บ. ร้านกฤษณาพานิช 5,242.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00066  ลว. 9 เม.ย.64
32 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 10,000.00         10,000.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00067 ลว. 9 เม.ย.64
33 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 59,740.00         59,740.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 59,740 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า 59,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00049 ลว.8 เม.ย.64
34 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 22,432.00         22,432.00     เฉพาะเจาะจง บ.ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 22,432 บ. บ.ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 22,432 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00051 ลว.8 เม.ย.64
35 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 10,175.00         10,175.00     เฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 10,175 บาท บ.ข่านต้า 10,175 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00010 ลว 2 เม.ย.64
36 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 3,820.00           3,820.00       เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 3,820 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 3,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00011 ลว.2 เม.ย.64
37 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 10,000.00         10,000.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บาท/ มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บาท/ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00007 ลว.2 เม.ย.64
38 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 26,160.00         26,160.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูเน่ียนซายน์ จ ากัด 26,160 บ. บ.ยูเน่ียนซายน์ จ ากัด 26,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00008 ลว.2 เม.ย.64
39 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,350.00           2,350.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอแอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 2,350 บ. บ.เอแอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 2,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00009 ลว.2 เม.ย.64
40 จัดซ้ือพันธ์ุไม้ดอก จ านวน 5 รายการ 10,000.00         10,000.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00001 ลว.2 เม.ย.64
41 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 5,960.00           5,960.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 5,960 บาท หจก.เชียงใหม่ สินเสรี 5,960 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00012 ลว.2 เม.ย.64
42 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 43,680.00         43,680.00     เฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,680 บาท/บ.เนเจอรัล อะกรีคัลเจอร์ 36,000 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,680 บาท/บ.เนเจอรัล อะกรีคัลเจอร์ 36,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00013 ลว.2 เม.ย.64

PO6404-00014 ลว.2 เม.ย.64
43 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 94 รายการ 94,732.50         94,732.50     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 101,727 บาท/บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 114,352.65 บาทหจก.เชียงใหม่มานะพานิช 29,084 บาท/บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 65,648.50 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00015 ลว.2 เม.ย.64

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 64

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)
วันท่ี 30 เมษายน 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

PO6404-00016 ลว.2 เม.ย.64
44 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 18,495.00         18,495.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 18,495 บาท ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 18,495 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00058 ลว.8 เม.ย.64
45 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ 100,000.00       100,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศุภวิชญ์วัสดุก่อสร้าง 100,000 บาท ร้านศุภวิชญ์วัสดุก่อสร้าง 100,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00060 ลว.8 เม.ย.64
46 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ จ านวน 1 รายการ 27,000.00         27,000.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 27,000 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 27,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00052 ลว.8 เม.ย.64
47 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,300.00           4,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 4,300 บาท บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 4,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00061 ลว. 8 เม.ย.64
48 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ 55,000.00         55,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มทีจักรกล 55,000 บ. ร้านเอ็มทีจักรกล 55,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00062 ลว. 8 เมย.64
49 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 74,700.00         74,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 74,700 บ. บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 74,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00063 ลว. 8 เมย.64
50 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 49,800.00         49,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 49,800 บ. บ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 49,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0012 ลว.8 เมย.64
51 จัดซ้ือกากน้ าตาล จ านวน 1 รายการ 4,488.00           4,488.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 4,488 บ./หจก.แฮนด์  โกรว์เซอร่ี 5,160 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 4,488 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00056 ลว. 8 เมย.64
52 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 20,450.00         20,450.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 22,000 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 20,450 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 20,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00057 ลว. 8 เมย.64
53 จัดซ้ือวัสดุการเกษตรและประปา จ านวน 9 รายการ 54,372.00         54,372.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 38,877 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 38,877 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00068 ลว. 19 เม.ย.64

หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 9,395 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 9,395 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00069 ลว. 19 เม.ย.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,100 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00070 ลว. 19 เม.ย.64

54 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 23,018.00         23,018.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 14,368 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 14,368 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00071 ลว. 19 เม.ย.64
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,300 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,300 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00072 ลว. 19 เม.ย.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,350 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00073 ลว. 19 เม.ย.64

55 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 9,360.00           9,360.00       เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 9,360 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 9,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00074 ลว. 19 เม.ย.64
56 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 5,000.00           5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 5,000 บ. ร้านคลังพลาสติก 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00075 ลว. 19 เม.ย.64
57 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 4,480.00           4,480.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 4,480 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 4,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00076 ลว. 19 เม.ย.64
58 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 47,690.00         47,690.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 47,690 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 47,690 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00077 ลว. 19 เม.ย.64
59 จัดจ้างบริการวิเคราะห์ปริมาณสารฯ 3,900.00           3,900.00       เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มช. 3,900 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มช. 3,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00078 ลว. 19 เม.ย.64
60 จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จ านวน 10 ตัวอย่าง 6 รายการ 11,200.00         11,200.00     เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มช. 11,200 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มช. 11,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00086 ลว. 20 เม.ย.64
61 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุกาแฟอราบิก้า จ านวน 1 รายการ 15,000.00         15,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเคออ สุขเงินนอน 15,000 บ. นายเคออ สุขเงินนอน 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00088 ลว. 20 เม.ย.64
62 จัดซ้ือวัสดุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 49,500.00         49,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วณิชชาภัณฑ์ 49,500 บ. หจก.วณิชชาภัณฑ์ 49,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00089 ลว. 20 เม.ย.64
63 ซ่อมยานพาหนะสถาบัน ทะเบียน 1 จพจ 819 ชม. 5,000.00           5,000.00       เฉพาะเจาะจง วิฑูรย์การช่าง  5,000 บ. วิฑูรย์การช่าง  5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00081 ลว. 20 เม.ย. 64
64 ซ่อมยานพาหนะสถาบัน ทะเบียน 1 กฎ 4727 ชม. 5,000.00           5,000.00       เฉพาะเจาะจง วิฑูรย์การช่าง  5,000 บ. วิฑูรย์การช่าง  5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00082 ลว. 20 เม.ย. 64
65 ซ่อมยานพาหนะสถาบัน ทะเบียน จพจ 820 ชม. 3,670.00           3,670.00       เฉพาะเจาะจง นายดุสิต  สายใจดี  3,670 บ. นายดุสิต  สายใจดี  3,670 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00083 ลว. 20 เม.ย. 64
66 ซ่อมยานพาหนะสถาบัน ทะเบียน 1 กค 5111 ชม. 5,440.00           5,440.00       เฉพาะเจาะจง นายดุสิต  สายใจดี  5,440 บ. นายดุสิต  สายใจดี  5,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00084 ลว. 20 เม.ย. 64
67 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองฉีดน้ า จ านวน 1 รายการ 6,800.00           6,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่สินเสรี  6,800 บ. หจก. เชียงใหม่สินเสรี  6,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00080 ลว. 20 เม.ย. 64
68 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองป๊ัมลม  จ านวน 1 รายการ 1,900.00           1,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่สินเสรี  1,900 บ. หจก. เชียงใหม่สินเสรี  1,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00079 ลว. 20 เม.ย. 64
69 ซ่อมยานพาหนะสถาบัน ทะเบียน  บท 2244 พะเยา 14,405.00         14,405.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทบี คาร์เซอร์ิวิส  14,405 บ. ร้านสมาร์ทบี คาร์เซอร์ิวิส  14,405 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00087 ลว. 20 เม.ย. 64
70 ซ่อมยานพาหนะสถาบัน ทะเบียน  ผย 7801 27,350.00         27,350.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทบี คาร์เซอร์ิวิส  27,350 บ. ร้านสมาร์ทบี คาร์เซอร์ิวิส  27,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00085 ลว. 20 เม.ย. 64

71
จ้างวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในถ่ัวพ้ืนเมือง           
จ านวน 1 รายการ

169,488.00       169,488.00   เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด  169,488.00 บาท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด  169,488.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00126 ลว. 22 เม.ย. 64

72 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000.00         25,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) จ ากัด 25,000 บาท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) จ ากัด 25,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0018 ลว. 22 เม.ย. 64
73 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 76,800.00         76,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) จ ากัด 76,800 บาท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) จ ากัด 76,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00123 ลว. 22 เม.ย. 64
74 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 29,800.00         29,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 29,800 บาท ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 29,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00122 ลว. 22 เม.ย. 64
75 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 93,240.00         93,240.00     เฉพาะเจาะจง ฮาเลลุยาการค้า 93,240 บาท ฮาเลลุยาการค้า 93,240 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00120 ลว. 22 เม.ย. 64
76 จ้างท าคู่มือการปลูกมะม่วง จ านวน 1 รายการ 81,320.00         81,320.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากัด 81,320 บาท บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ากัด 81,320 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00125 ลว. 22 เม.ย. 64
77 จ้างท าสติกเกอร์ จ านวน 1 รายการ 12,540.00         12,540.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซร์ 12,540 บาท ร้านอินดีไซร์ 12,540 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00154 ลว. 26 เม.ย. 64
78 จ้างท าสติกเกอร์ จ านวน 1 รายการ 9,250.00           9,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซร์ 9,250 บาท ร้านอินดีไซร์ 9,250 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00153 ลว. 26 เม.ย. 64
79 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 45,310.00         45,310.00     เฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 45,310 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 45,310 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00151 ลว. 26 เม.ย. 64
80 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 3 รายการ 6,100.00           6,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 จ านวน 6,100 บาท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 จ านวน 6,100 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00124 ลว. 26 เม.ย. 64
81 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 20,500.00         20,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอนด์ โกรว์เซอร่ี 20,500 บาท บ.แอนด์ โกรว์เซอร่ี 20,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00121 ลว. 26 เม.ย. 64
82 จัดจ้างท าส่ืองานถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 6 รายการ 32,500.00         32,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 32,500 บ. ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 32,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00155 ลว. 27 เม.ย.64
83 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 48,500.00         48,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 48,500 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 48,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00156 ลว. 27 เม.ย.64
84 จัดซ้ือเส้นด้ายกัญชง จ านวน 1 รายการ 1,000.00           1,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.บ้านส่ิงทอ จก. 1,000 บ. บ.บ้านส่ิงทอ จก. 1,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00158 ลว. 27 เม.ย.64
85 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,000.00           8,000.00       เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง ต าบลก้ืดช้าง 8,000 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง ต าบลก้ืดช้าง 8,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00159 ลว. 27 เม.ย.64
86 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 97,800.00         97,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 97,800 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 97,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00160 ลว. 27 เม.ย.64
87 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 98,812.00         98,812.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 44,412 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 44,412 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00161 ลว. 27 เม.ย.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 54,400 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 54,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00162 ลว. 27 เม.ย.64
88 จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 9,630.00           9,630.00       เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มช. 9,630 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มช. 9,630 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00163 ลว. 27 เม.ย.64
89 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0020 ลว. 2 เม.ย. 64
90 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 8,700.00           8,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมถูพาน  8,700 บ. ร้านแดงนรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมถูพาน  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0020 ลว. 5 เม.ย. 64
91 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. นายประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0022 ลว. 6 เม.ย. 64
92 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 8,700.00           8,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์  8,700 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00131 ลว. 5 เม.ย. 64
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

93 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมถูพาน  1,800 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล  ชมถูพาน  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00135 ลว. 2 เม.ย. 64
94 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 7,000 บ. นายอุดร  มูลมอญ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00137 ลว. 7 เม.ย. 64
95 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. นายอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00138 ลว. 1 เม.ย. 64
96 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00142 ลว. 7 เม.ย. 64
97 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00143 ลว. 7 เม.ย. 64
98 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00145 ลว. 7 เม.ย. 64
99 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00           1,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800  บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00147 ลว. 1 เม.ย. 64

100 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00           5,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00148 ลว. 7 เม.ย. 64
101 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00149 ลว 6 เม.ย. 64
102 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00           3,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00150 ลว. 8 เม.ย. 64

103 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 62,934.00         62,934.00     เฉพาะเจาะจง
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 18,034 บ.บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 21,800 บ. หจก.จ.เจริญ
การเกษตร 10,500.00 บ. บจก.วิสและบุตร 12,600.00

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 18,034 บ.บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 21,800 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร
 10,500.00 บ. บจก.วิสและบุตร 12,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6404-00128 , 
PO6404-00129,PO6404-00130,P
O6404-00132 ลว 23 เม.ย. 64

104 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 20 รายการ 68,499.00         68,499.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.ธ ปราณีการเกษตร 11,515.00 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 18,364.00 บ. หจก.จ.
เจริญการเกษตร 1,750.00 บ., ร้านคลังพลาสติก 5,400.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอ
ร่ี 31,470.00 บ.

หจก.ธ ปราณีการเกษตร 11,515.00 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 18,364.00 บ. หจก.จ.
เจริญการเกษตร 1,750.00 บ., ร้านคลังพลาสติก 5,400.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 
31,470.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6404-00139,PO6404-0014
0,6404-00141,6404-00144,P
O64-00146 ลว 23 เม.ย. 64

105 จัดซ้ือพลาสติก จ านวน 1 รายการ 93,500.00         93,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส ประเทศไทย 93,500.00 หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส ประเทศไทย 93,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00127 ลว 23 เม.ย. 64
106 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,000.00           9,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 9,000.00 บาท ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 9,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00133 ลว 23 เม.ย. 64
107 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รากยาร 5,000.00           5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 5,000.บาท ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 5,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00136 ลว 23 เม.ย. 64
108 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 58,272.00         58,272.00     เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสหกิจ 58,272.00 บาท หจก.น่านสหกิจ 58,272.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0015 ลว 20 เม.ย. 64
109 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 61,200.00         61,200.00     เฉพาะเจาะจง นายสมัคร ค าต้ือ 61,200 บาท นายสมัคร ค าต้ือ 61,200.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0014 ลว 20 เม.ย. 64
110 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 36,150.00         36,150.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอแอนด์เอนีโอ 36,150.00 บาท บจก.เอแอนด์เอนีโอ 36,150.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00041 ลว 7 เม.ย. 64
111 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 10,470.00         10,470.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แลบคอนเคช่ัน 10,470.00 บาท บจก.แลบคอนเคช่ัน 10,470.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00042 ลว 7 เม.ย. 64
112 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 8,730.00           8,730.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 8,730.00 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 8,730.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00044 ลว 7 เม.ย. 64
113 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 28,335.00         28,335.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 28,335.00 บาท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 28,335.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00039 ลว 7 เม.ย. 64
114 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,990.00         15,990.00     เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 15,990.00 บาทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 15,990.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00043 ลว 7 เม.ย. 64 
115 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,000.00         15,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพลีจัง กรัณย์ปราณี 15,000.00 บาท นายพลีจัง กรัณย์ปราณี 15,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00038 ลว 7 เม.ย. 64
116 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 8 รายการ 8,556.75           8,556.75       เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปป้ี 8,556.75 บาท ร้านพลอยก๊อปป้ี 8,556.75 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00045 ลว 7 เม.ย. 64
117 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 21,995.00         21,995.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 21,995.00 บาท ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 21,995.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00037 ลว 7 เม.ย. 64
118 จ้างผลิตส่ือแผ่นพับองค์ความรู้ จ านวน 2 รายการ          96,750.00      96,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการพิมพ์ 96,750 บ. หจก.วนิดาการพิมพ์ 96,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0023 ลว.23 เมย.64
119 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 16,050.00         16,050.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 16,050 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 16,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00059 ลว.8 เมย.64
120 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 4,960.00           4,960.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 4,960 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 4,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00090 ลว.20 เมย.64
121 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 16,300.00         16,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด 16,300 บ. บ.ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด 16,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00091 ลว.20 เมย.64
122 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,525.00           5,525.00       เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 5,525 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 5,525 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0007 ลว.8 เม.ย.64
123 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 2,480.00           2,480.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,480 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 2,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0006 ลว.8 เม.ย.64
124 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 26,500.00         26,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด 26,500 บ. บ.ข่านต้า จ ากัด 26,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0011 ลว.8 เม.ย.64
125 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,900.00           4,900.00       เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 4,900 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 4,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0008 ลว.8 เม.ย.64
126 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 5,215.00           5,215.00       เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 5,215 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 5,215 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0009 ลว.8 เม.ย.64
127 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,530.00         14,530.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 14,530 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 14,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0010 ลว.8 เม.ย.64
128 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 13 รายการ 96,425.00         96,425.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 96,425 บ. หจก.บ้านสวนครูเก่ง 96,425 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00046 ลว.8 เม.ย.64
129 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 35,400.00         35,400.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 35,400 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 35,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00048 ลว.8 เม.ย.64
130 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,800.00           8,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร จ ากัด 8,800 บ. บ.ฮอทิโกร จ ากัด 8,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00053 ลว.8 เม.ย.64
131 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 21,900.00         21,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 21,900 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 21,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00054 ลว.8 เม.ย.64
132 จัดซ้ือวัสดุการเกษตรจ านวน 1 รายการ 75,000.00         75,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ค า ใบยา 75,000 บ. นายสิงห์ค า ใบยา 75,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0013 ลว. 8 เม.ย.64
133 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 37 รายการ 39,950.00         39,950.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเน่ียนซายน์ 4รายการเป็นเงิน 4,465 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์บจก.ยูเน่ียนซายน์ 4รายการเป็นเงิน 4,465 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00094 ลว. 21 เม.ย.64

จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 4,750 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช จ านวน 19 รายการ จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 4,750 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช จ านวน 19 รายการ PO6404-00095  ลว. 21 เม.ย.64
เป็นเงิน 4,555 บ./บจก. สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 4,555 บ./บจก. สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ PO6404-00096  ลว. 21 เม.ย.64
เป็นเงิน 26,180 บ. เป็นเงิน 26,180 บ. PO6404-00097  ลว. 21 เม.ย.64

134 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 21 รายการ 75,944.00         75,944.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เคมีกิจเกษตร จ านวน 14 รายการ เป็นเงิน 41,530 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี บจก.เคมีกิจเกษตร จ านวน 14 รายการ เป็นเงิน 41,530 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00098 ลว. 21 เม.ย.64
จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 21,760 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ านวน 2 รายการ จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 21,760 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ านวน 2 รายการ PO6404-00099 ลว. 21 เม.ย.64
เป็นเงิน 10,254 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,400 บ. เป็นเงิน 10,254 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,400 บ. PO6404-00100 ลว. 21 เม.ย.64

PO6404-00101 ลว. 21 เม.ย.64
135 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 24,070.00         24,070.00     เฉพาะเจาะจง บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,950 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,950 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00102  ลว. 21 เม.ย.64

จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,120 บ. จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,120 บ. PO6404-00103  ลว. 21 เม.ย.64
136 จัดซ้ือกล้าไผ่ จ านวน 285 ต้น 9,975.00           9,975.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหลานอุ้ยอ้ายรุ่งเรืองการเกษตร 9,975 บ. ร้านหลานอุ้ยอ้ายรุ่งเรืองการเกษตร 9,975 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00104 ลว. 21 เม.ย.64
137 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 37,830.00         37,830.00     เฉพาะเจาะจง บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 29,080 บ./บจก.ฮกวัสดุ บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 29,080 บ./บจก.ฮกวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00105  ลว. 21 เม.ย.64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,750 บ. จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,750 บ. PO6404-00106  ลว. 21 เม.ย.64
138 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 47,500.00         47,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 44,400 บ./มูลนิธิโครงการหลวงบจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 44,400 บ./มูลนิธิโครงการหลวง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00108  ลว. 21 เม.ย.64

จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,100 บ. จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,100 บ. PO6404-00109  ลว. 21 เม.ย.64
139 จัดจ้างวิเคราะห์ดินจ านวน 5 ตัวอย่าง 8,350.00           8,350.00       เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8,350 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00112 ลว.21 เม.ย.64
140 จัดซ้ือท่อ PVC จ านวน 315 ท่อน 70,875.00         70,875.00     เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ค า ใบยา 70,875 บ. นายสิงห์ค า ใบยา 70,875 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00115 ลว.21 เม.ย.64
141 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 14 รายการ 24,151.00         24,151.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 13,271 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 13,271 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00093  ลว. 21 เม.ย.64

จ านวน2 รายการ เป็นเงิน 7,100 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร เป็นเงิน 3,780 บ. จ านวน2 รายการ เป็นเงิน 7,100 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร เป็นเงิน 3,780 บ. PO6404-00116  ลว. 21 เม.ย.64
PO6404-00117 ลว.21 เม.ย.64

142 จัดซ้ือต้นพันธ์ุเงาะ จ านวน 187 ต้น 14,960.00         14,960.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทรงพรพันธ์ุไม้ โดยนางทรงพร ประสารยา 14,960 บ. ร้านทรงพรพันธ์ุไม้ โดยนางทรงพร ประสารยา 14,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00118 ลว. 22 เม.ย.64
143 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  7 รายการ 49,980.00         49,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยา โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 49,980 บ. ร้านฮาเลลูยา โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 49,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00092 ลว. 21 เม.ย.64
144 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 22,520.00         22,520.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสิริภัณฑ์ โดยนายปฐมชัย สิริโม 22,520 บ. ร้านสิริภัณฑ์ โดยนายปฐมชัย สิริโม 22,520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0017 ลว. 22 เม.ย.64
145 จัดซ้ือพลาสติกปูบ่อจ านวน 4 รายการ 101,150.00       101,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 101,150 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 101,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0019 ลว. 26 เม.ย.64
146 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 2,865.00           2,865.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด 2,865 บ. บ.ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด 2,865 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00110 ลว.21 เม.ย.64
147 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 49,547.00         49,547.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 49,547 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 49,547 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00055 ลว.8 เม.ย.64
148 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ 11,522.00         11,522.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูเน่ียนซายน์ จ ากัด 11,522 บ. บ.ยูเน่ียนซายน์ จ ากัด 11,522 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00113 ลว.21 เม.ย.64
149 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 28,900.00         28,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 28,900 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 28,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00114 ลว.21 เมย.64
150 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จ านวน 1 รายการ 29,700.00         29,700.00     เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการปฐพีศาสตร์ 29,700 บ. ห้องปฏิบัติการปฐพีศาสตร์ 29,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6404-0016 ลว.21 เม.ย.64
151 จ้างจัดท าเคร่ืองหมายการค้า จ านวน 2 รายการ 16,000.00         16,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน GOO-CREATIVE& DESIGN-DEE THE GRAPHIC STUDIO 16,000 บ. ร้าน GOO-CREATIVE& DESIGN-DEE THE GRAPHIC STUDIO 16,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6404-00111 ลว.21 เม.ย.64
152 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มหัตถกรรม          15,000.00      15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแสงหล้า ต๊ะมาแก้ว / 15,000 นางแสงหล้า ต๊ะมาแก้ว / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4522 ลว. 5 เม.ย. 64
153 รายงานขอซ้ือปุ๋ยข้ีวัวแห้งและเศษข้าวโพดเล้ียงสัตว์          20,000.00      20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์ ฐานะ / 20,000 นายสุขสันต์ ฐานะ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4529 ลว. 5 เม.ย. 64
154 รายงานขอจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์            4,995.00        4,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจริงใจบริการ / 4,995 ร้านจริงใจบริการ / 4,995 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4530 ลว. 5 เม.ย. 64
155 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าว          34,980.00      34,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ เขียวอินทร์ / 34,980 นายทนงศักด์ิ เขียวอินทร์ / 34,980 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4531 ลว. 5 เม.ย. 64
156 รายงานขอซ้ือก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏานด าพร้อมเปิดอก          20,000.00      20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุลีภรณ์ ชลธาร / 20,000 นางสุลีภรณ์ ชลธาร / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4523 ลว. 5 เม.ย. 64
157 รายงานขอซ้ือปุ๋ยคอก (ข้ีหมูหลุม) เพ่ือฟ้ืนฟูและบ ารุงดิน            9,990.00        9,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศกร พังยะ / 9,990 นายพงศกร พังยะ / 9,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4511 ลว. 5 เม.ย. 64
158 รายงานขอจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง          35,802.00      35,802.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.สายปายวัสดุและปิโตรเลียม / 35,802 หจก. ส.สายปายวัสดุและปิโตรเลียม / 35,802 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4512 ลว. 5 เม.ย. 64
159 รายงานขอจัดซ้ือวัสดุเกษตรและกล้าไม้ผล          70,000.00      70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.สายปายวัสดุและปิโตรเลียม / 25,000 หจก. ส.สายปายวัสดุและปิโตรเลียม / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4516 ลว. 5 เม.ย. 64

นายสุภาพ มณีฉาย / 45,000 นายสุภาพ มณีฉาย / 45,000
160 รายงานขอจัดซ้ือลูกไก่ประดู่หางด า          10,200.00      10,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย จงนอก / 10,200 นายสมชาย จงนอก / 10,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4519 ลว. 5 เม.ย. 64
161 รายงานขอซ้ือน้ ามันเบนซิน            5,000.00        5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน / 5,000 สถานีบริการน้ ามัน / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4520 ลว. 5 เม.ย. 64
162 รายงานขอซ้ือมูลสัตว์          20,000.00      20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ ปฏิพันธ์ด ารง / 20,000 นายศุภณัฐ ปฏิพันธ์ด ารง / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4528 ลว. 5 เม.ย. 64
163 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโรงเรือนจ าหน่ายไม้ดอก          19,922.00      19,922.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง / 19,922 หจก. ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง / 19,922 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4532 ลว. 5 เม.ย. 64
164 รายงานขอซ้ือข้ีมูลวัวบรรจุกระสอบ          14,800.00      14,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสหรัถ พรเสริมสิน / 14,800 นายสหรัถ พรเสริมสิน / 14,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4533 ลว. 5 เม.ย. 64
165 รายงานขอซ้ือกล้าไม้          38,700.00      38,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุรันต์ ยะมะโน / 38,700 นายจาตุรันต์ ยะมะโน / 38,700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4534 ลว. 5 เม.ย. 64
166 รายงานขอซ้ือกล้าพันธ์ุพืช          21,800.00      21,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ แซ่ลี / 21,800 นายภานุวัฒน์ แซ่ลี / 21,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4536 ลว. 5 เม.ย. 64
167 รายงานขอซ้ือปุ๋ยคอก (ข้ีวัว)          10,000.00      10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชติ มังคละ / 10,000 นายโชติ มังคละ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4535 ลว. 5 เม.ย. 64
168 รายงานขอซ้ือวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน          40,000.00      40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ อินวรรณ์ / 40,000 นายเกียรติศักด์ิ อินวรรณ์ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4496 ลว. 5 เม.ย. 64
169 รายงานขอจ้างเหมาจัดท าแปลงสาธิตการปรับปรุงบ ารุงดิน          20,000.00      20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญสี กาไว / 20,000 นายบุญสี กาไว / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4498 ลว. 5 เม.ย. 64
170 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ม่านร้ิวพลาสติกกันแมลงวัน          10,000.00      10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 83 น่านเอ็นจิเนียร่ิง / 10,000 ร้าน 83 น่านเอ็นจิเนียร่ิง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4518 ลว. 5 เม.ย. 64
171 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล          43,750.00      43,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมืองจังพันธ์ุไม้ / 43,750 เมืองจังพันธ์ุไม้ / 43,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4509 ลว. 5 เม.ย. 64
172 รายงานขอซ้ือลูกสุกร          30,000.00      30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเส็ง แซ่ท้าว / 30,000 นายเส็ง แซ่ท้าว / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4514 ลว. 5 เม.ย. 64
173 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวน้ิวนางแดง          30,000.00      30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภิรมย์ ทองสุข / 30,000 นายภิรมย์ ทองสุข / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4515 ลว. 5 เม.ย. 64

174 รายงานขอจัดซ้ือกล้าพันธ์ุพืช          22,400.00      22,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ เรือแก้ว / 22,400 นายราเชนทร์ เรือแก้ว / 22,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4524 ลว. 5 เม.ย. 64
175 รายงานขอจัดจ้างเหมาขุดหลุมสุขาและวางท่อ            3,700.00        3,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญมี กะนะ / 3,700 นายบุญมี กะนะ / 3,700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4525 ลว. 5 เม.ย. 64
176 รายงานขอจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล          20,480.00      20,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. ลาตรี เส่หล้า / 20,480 น.ส. ลาตรี เส่หล้า / 20,480 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1430 ลว. 19 เม.ย. 64
177 รายงานขอจ้างการศึกษาผลของตัวรบกวนต่อการวิเคราะห์ฯ          80,800.00      80,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. จิตราพันธ์ สูงทรง / 80,800 น.ส. จิตราพันธ์ สูงทรง / 80,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1431 ลว. 19 เม.ย. 64
178 รายงานขอจัดจ้างเหมาท าโรงเพาะช ากล้าไม้          42,000.00      42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารง วนารัตนชัย / 42,000 นายด ารง วนารัตนชัย / 42,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4922 ลว. 16 เม.ย. 64
179 รายงานจัดจ้างเหมาปรับพ้ืนท่ีข้าวไร่เป็นข้าวนา          20,000.00      20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมอลู ยารสดี / 20,000 นายมอลู ยารสดี / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4924 ลว. 16 เม.ย. 64
180 รายงานขอจัดซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแซมรถยนต์          26,660.00      26,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุวรรณดีเซล / 26,660 สุวรรณดีเซล / 26,660 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5046 ลว. 22 เม.ย. 64
181 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพิง (ดีเซล)            6,000.00        6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง / 6,000 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5047 ลว. 22 เม.ย. 64
182 รายงานขอจัดซ้ือวัสดุเกษตรและประปา          33,530.00      33,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านห้วยแก๊ตการเกษตรและก่อสร้าง / 24,780 ร้านห้วยแก๊ตการเกษตรและก่อสร้าง / 24,780 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4921 ลว. 16 เม.ย. 64

นายสุเมธ อินต๊ะสม / 8,750 นายสุเมธ อินต๊ะสม / 8,750
183 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร (ข้ีวัวแห้ง)            8,000.00        8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ พิชิตไพรพนา / 8,000 นายสุพรรณ พิชิตไพรพนา / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1486 ลว. 22 เม.ย. 64
184 รายงานขอจ้างเหมาท าแปลงทดสอบปลูกมะเขาควาย            7,000.00        7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ สินโชติศิรศักด์ิ / 7,000 นายพรศักด์ิ สินโชติศิรศักด์ิ / 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1487 ลว. 22 เม.ย. 64
185 รายงานขอจ้างเหมาบริการข้อมูลฯ            9,600.00        9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประวัติ แซ่หาง / 9,600 นายประวัติ แซ่หาง / 9,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1488 ลว. 22 เม.ย. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

186 รายงานขอจัดจ้างแรงงาน          30,000.00      30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. คริษฐา เจริญพจน์ / 30,000 น.ส. คริษฐา เจริญพจน์ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1489 ลว. 22 เม.ย. 64
187 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการท าบัญชี            4,920.00        4,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ / 4,920 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ / 4,920 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5044 ลว. 22 เม.ย. 64
188 รายงานขอจัดซ้ือเช้ือมันฝร่ัง          38,000.00      38,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายก๋ัว แซ่วะ / 38,000 นายก๋ัว แซ่วะ / 38,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5042 ลว. 22 เม.ย. 64

นายจาตุรันต์ ยะมะโน / 20,000 นายจาตุรันต์ ยะมะโน / 20,000
นายบัน โรจนปกรณ์ / 36,200 นายบัน โรจนปกรณ์ / 36,200

190 รายงานขอจ้างแรงงานตัดต้นเฮมพ์ฯ            8,000.00        8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิรัตน์ ดอกแก้ว / 8,000 นายอภิรัตน์ ดอกแก้ว / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1479 ลว. 22 เม.ย. 64
191 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน          15,000.00      15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง / 15,000 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5138 ลว. 23 เม.ย. 64
192 รายงานขอจัดจ้างเหมารถ 4 ล้อ          40,000.00      40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ ทองชาติ / 40,000 นายณัฐพงศ์ ทองชาติ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5175 ลว. 26 เม.ย. 64
193 รายงานขอซ้ือกล้าไผ่ซางหม่นและกล้าจันทร์ทองเทศ          40,000.00      40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเวียงสาพันธ์ุไม้ / 40,000 ร้านเวียงสาพันธ์ุไม้ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5174 ลว. 26 เม.ย. 64
194 รายงานขอซ้ือผลผลิตเกษตร          44,000.00      44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน อุตภิระ / 44,000 นางล าดวน อุตภิระ / 44,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1511 ลว. 26 เม.ย. 64
195 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล          40,000.00      40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเวียงสาพันธ์ุไม้ / 40,000 ร้านเวียงสาพันธ์ุไม้ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5182 ลว. 27 เม.ย. 64
196 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร            4,000.00        4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสน่ัน ไทยหนุม / 4,000 นางสน่ัน ไทยหนุม / 4,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1545 ลว. 28 เม.ย. 64

สพ. 5038 ลว. 22 เม.ย. 64189 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล          56,200.00      56,200.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน เมษำยน พ.ศ.2564 50,000.00          50,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 49,902.13         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 49,902.13         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 เม.ย. 64

2 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ป๊ัมน้้ำ 27,090.00          27,090.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 27,090.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 27,090.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 เม.ย. 64

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 2 รำยกำร 15,900.00          15,900.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 13,500.00         นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 13,500.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6404-00003
2.นำงวรำภรณ์ เช้ือเขียว (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 16,000.00         (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 7 เม.ย. 64
3.นำงสำวนริศรำ ประดำอินทร์ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 15,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดีเชียงใหม่ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 2,400.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดีเชียงใหม่ 2,400.00           PO6404-00004
5.ร้ำนสองพ่ีน้อง (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 2,440.00           (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 7 เม.ย. 64
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ใจดี (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 2,480.00           

4 จัดจ้ำงเหมำท้ำซุ้มและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งจำกไม้ไผ่ 10,000.00          10,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยทนันชัย บุญเทียม 10,000.00         นำยทนันชัย บุญเทียม 10,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00005
2.นำยอมร กองแก้ว 13,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 เม.ย. 64
3.นำงชุติมันต์ กรรณิกำ 15,000.00         

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 96 รำยกำร 156,765.50        156,765.50      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 159,574.50       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 129,558.50       พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6404-00006
2.บริษัท เพ่ือนเรียน สเตช่ันเนอรีเชียงใหม่ จ้ำกัด 181,297.00       (จ้ำนวน 73 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 7 เม.ย. 64
3.บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 210,936.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด

บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 15,799.00         PO6404-00011
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 7 เม.ย. 64

บริษัท เพ่ือนเรียน สเตช่ันเนอรีเชียงใหม่ จ้ำกัด 11,408.00         PO6404-00013
(จ้ำนวน 22 รำยกำร) ลว. 8 เม.ย. 64

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 15 รำยกำร 26,580.00          26,580.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 1,392.00           บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ้ำกัด 960.00             พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6404-00007
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 640.00              (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 7 เม.ย. 64
3.ไม้ยูคำไผ่งำม โดยนำยม่ำย นันทะเดช (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 16,300.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
4.ยูคำ-ท่ำศำลำ โดยนำยอดิศร แบ่งทิศ (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 17,800.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 640.00             PO6404-00008
5.ยูคำ-ริมคลอง โดยนำงเพ็ญ ยำนะ (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 19,300.00         (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 7 เม.ย. 64
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ (จ้ำนวน 10 รำยกำร) 8,680.00           
7.บริษัท ภัทรวดี น้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด (จ้ำนวน 10 รำยกำร) 9,100.00           ไม้ยูคำไผ่งำม โดยนำยม่ำย นันทะเดช 16,300.00         PO6404-00009
8.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กมลโลหะกิจเชียงใหม่ (จ้ำนวน 10 รำยกำร) 9,120.00           (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 7 เม.ย. 64

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 8,680.00           PO6404-00010
(จ้ำนวน 10 รำยกำร) ลว. 7 เม.ย. 64

7 ซ้ือหัวพันธ์ุปทุมมำ จ้ำนวน 19 รำยกำร 369,000.00        369,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำงกุญช์ชญำ สวัสดี 369,000.00       นำงกุญช์ชญำ สวัสดี 369,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00012
2.นำยแสวง ค้ำจม 379,600.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 เม.ย. 64
3.นำยจ้ำลอง โคตพันธ์ 394,600.00       

8 น้้ำด่ืม ส้ำหรับโครงกำรส่งสริมกำรท่องเท่ียว One Day Trip 886.50               886.50             เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 886.50              บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 886.50             เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00016
ไหว้พระ รับบุญ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 เม.ย. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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9 ซ้ือวัสดุประปำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 2,290.00            2,290.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 1,450.00           บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด 840.00             พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6404-00017
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำมลำนนำโพรดักส์ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 1,550.00           (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 9 เม.ย. 64
3.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 1,630.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
4.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 840.00              บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 1,450.00           PO6404-00018
5.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 1,020.00           (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 9 เม.ย. 64
6.บริษัท ออปส์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 1,100.00           

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง จ้ำนวน 11 รำยกำร 46,206.00          46,206.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 46,206.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 46,206.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00020
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอสบี มีโชคก่อสร้ำง 50,621.70         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 เม.ย. 64
3.บริษัท เชียงใหม่วิทยำพำณิชย์ (1997) จ้ำกัด 50,782.20         

11 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 14 รำยกำร 400,000.00        399,996.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยมำนิตย์ แซ่ย่ำง 399,996.00       นำยมำนิตย์ แซ่ย่ำง 399,996.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00021
2.นำงสำวซอ แซ่ย่ำง 433,329.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 เม.ย. 64
3.นำยดวงแก้ว ปินค้ำ 466,662.00       

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร 600.00               600.00             เฉพำะเจำะจง นำยมนัส แก้วนิรำนนท์ 600.00              นำยมนัส แก้วนิรำนนท์ 600.00             เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00022
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 เม.ย. 64

13 จ้ำงท้ำกรงเล้ียงแมลง จ้ำนวน 2 รำยกำร 18,900.00          18,900.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยกฤษดำ ยำสุยะ 18,900.00         นำยกฤษดำ ยำสุยะ 18,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00023
2.นำยณัฐพงค์ ต๊ิบดี 20,400.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 เม.ย. 64
3.นำยนรำศักด์ิ จ้ำปำทอง 20,100.00         

14 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันหล่อล่ืน งำนบริกำรรถไฟฟ้ำชมวิว 12,251.50          12,251.50        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่กลกำร 12,251.50         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่กลกำร 12,251.50         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00024
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่จักรวำล แทรคเตอร์ 14,070.50         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 เม.ย. 64
3.บริษัท ฟิทส์ จ้ำกัด 14,980.00         

15 ซ้ือหนังสือ 54 รำยกำร 10,439.00          10,439.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ดวงกมล เชียงใหม่ จ้ำกัด 10,439.00         บริษัท ดวงกมล เชียงใหม่ จ้ำกัด 10,439.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00025
2.ร้ำนหนังสือดอกหญ้ำ 11,595.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 เม.ย. 64

16 ซ้ือกล้วยไม้ จ้ำนวน 8 รำยกำร 199,920.00        199,920.00      เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 199,920.00       สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 199,920.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00026
2.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 223,440.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 27 เม.ย. 64
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 235,200.00       

17 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรปิดพ้ืนท่ีให้บริกำรลำนออกก้ำลังกำย 1,822.40            1,822.40          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,822.40           ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,822.40           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00027
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 2,400.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 26 เม.ย. 64
โรคเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ้ำนวน 2 รำยกำร 3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 2,920.00           

18 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองยิงเลเซอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 28,890.00          28,890.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 28,890.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 28,890.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00028
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 เม.ย. 64

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร จ้ำนวน 13 รำยกำร 40,780.00          40,780.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยสุรพงษ์ จินดำธรรม 40,780.00         นำยสุรพงษ์ จินดำธรรม 40,780.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00029
2.ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 43,200.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 29 เม.ย. 64
3.ร้ำนอ๊ิดธนโชค โดยนำยเจษฎำ เจริญสุข 43,700.00         



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กล้องวงจรปิดลำนจอดรถ P3 P4 จ้ำนวน 7 รำยกำร 5,684.00            5,684.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไทเกอร์คิง อินเตอร์เทรด จ้ำกัด 5,684.00           บริษัท ไทเกอร์คิง อินเตอร์เทรด จ้ำกัด 5,684.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00030
2.บริษัท กล้องเพชร111 จ้ำกัด 6,256.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 เม.ย. 64
3.ร้ำนรักษ์.โอเอ.เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี 6,302.00           

21 จ้ำงผลิตเอกสำรข้อมูลแพ็คเกจไพรเวท ทัวร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00          10,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 10,000.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 10,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00001
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 11,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 เม.ย. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 11,700.00         

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 25 รำยกำร 10,748.00          10,748.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 10,748.00         บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 10,748.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 เม.ย. 64

23 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 1,590.00            1,590.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,590.00           ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,590.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00003
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 1,800.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 เม.ย. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 2,110.00           

24 จ้ำงล้ำงท้ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ จ้ำนวน 2 งำน 8,100.00            8,100.00          เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์ สุรินทร์ 8,100.00           นำยวิโรจน์ สุรินทร์ 8,100.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 เม.ย. 64

25 จ้ำงล้ำงท้ำควำมสะอำดเคร่ืองซักผ้ำ จ้ำนวน 2 งำน 4,600.00            4,600.00          เฉพำะเจำะจง นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 4,600.00           นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 4,600.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 เม.ย. 64

26 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 8,575.00            8,575.00          เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 8,575.00           นำยบุญธรรม จันทร์สำม 8,575.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 เม.ย. 64

27 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ จ้ำนวน 10 รำยกำร 17,301.75          17,301.75        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 17,301.75         บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 17,301.75         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 เม.ย. 64

28 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือกำรถ่ำยภำพ จ้ำนวน 3 รำยกำร 6,600.00            6,600.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 6,600.00           บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 6,600.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6404-00008
2.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ำกัด 8,200.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 28 เม.ย. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 7,490.00           

29 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคีออสบริเวณลำนจอด P2 110,000.00        110,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยเอกวิน ก๋องมูล 110,000.00       นำยเอกวิน ก๋องมูล 110,000.00       ยกเลิกกำรจัดซ้ือ PO6404-00019
2.นำยสมพร ปัญญำ 115,000.00       อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี ลว. 9 เม.ย. 64
3.นำยเมืองจันทร์ ศรีมูล 120,000.00       สวพส.(อรอ)/1183

ลว. 22 เม.ย. 64

30 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 82,500.00          82,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลำตี ปำนด้ำ 82,500.00         นำงสำวมำลำตี ปำนด้ำ 82,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 535/2564

ลว. 9 เม.ย. 64

31 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 82,500.00          82,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุธิดำ เรือนค้ำ 82,500.00         นำงสำวสุธิดำ เรือนค้ำ 82,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 536/2564

ลว. 9 เม.ย. 64
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