
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินงบประมำณท่ี

โครงกำรขอมำ
วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 3,693.00               3,693.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,343.00 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,343.00 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00023 ลว.10 พย 64
2,050.00 บำท/ บ.แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 300.00 บำท 2,050.00 บำท/ บ.แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี 300.00 บำท PO6411-00022 ลว.10 พย 64

PO6411-00021 ลว.10 พย 64
2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 38,080.00             38,080.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ เทคโนโลยี จ ำกัด 38,080.00 บำท บริษัท เอ แอนด์ เอ เทคโนโลยี จ ำกัด 38,080.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00014 ลว.10 พย 64
3 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 14,055.00             14,055.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 2,820.00 บำท/หจก.จ.เจริญกำร หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 2,820.00 บำท/หจก.จ.เจริญ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00018 ลว.10 พย 64

เกษตร 1,500.00 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 9,735.00 บำท กำรเกษตร 1,500.00 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 9,735.00 บำท PO6411-00019 ลว.10 พย 64
PO6411-00020 ลว.10 พย 64

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 24,140.00             24,140.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 11,390.00 บำท/บ.แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 11,390.00 บำท/บ.แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00015 ลว.10 พย 64
เฉพำะเจำะจง จ ำกัด 11,900.00 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 850.00 บำท จ ำกัด 11,900.00 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 850.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00016 ลว.10 พย 64
เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00017 ลว.10 พย 64

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร 3,498.00               3,498.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 913.00 บำท/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช หจก.ศิริวงศ์พำนิช 913.00 บำท/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00025 ลว.11 พย 64
เฉพำะเจำะจง 2,585.00 บำท 2,585.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00027 ลว.11 พย 64

6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร 9,396.00               9,396.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,718.00 บำท/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,718.00 บำท/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช PO6411-00028 ลว.11 พย 64
เฉพำะเจำะจง 5,678.00 บำท 5,678.00 บำท PO6411-00029 ลว.11 พย 64

7 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 30,710.00             30,710.00      เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 30,710.00 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 30,710.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00013 ลว.10 พย 64
8 จ้ำงวิเครำะห์ดิน จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง 1,400.00               1,400.00        เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00012 ลว.10 พย 64

1,400.00 บำท 1,400.00 บำท
9 จัดซ้ือเสำคอนกรีต จ ำนวน 1 รำยกำร 100,000.00         100,000.00          100,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด 100,000 บำท บริษัท ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด 100,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00073 ลว.19 พย 64

10 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุกำแฟอรำบิก้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00             7,500.00               7,500.00        เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 7,500 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 7,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00075 ลว.19 พย 64
11 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,160.00           12,160.00             12,160.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกัด 12,160 บ. บ.เอกะ อะโกร จ ำกัด 12,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00009 ลว.10 พ.ย.64
12 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 70,300.00           4,500.00               4,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 4,500 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00010 ลว.10 พ.ย.64
13 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 70,300.00           64,494.00             64,494.00      เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 64,494 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 64,494 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00011 ลว.10 พ.ย.64
14 จัดซ้ือวัสดุสำรเคมี จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00             5,000.00               5,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 5,000 บ. บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00004 ลว.4 พ.ย.64
15 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,850.00           10,360.00             10,360.00      เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,360 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00030 ลว.11 พ.ย.64
16 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 8,101.00             990.00                 990.00           เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 990 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00033 ลว.11 พ.ย.64
17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 6,505.00                            5,515.00         5,515.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,515 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,515 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00037 ลว.11 พ.ย.64
18 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00             3,600.00               3,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ลว.17 พ.ย.64
19 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ลว.16 พ.ย.64
20 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00             3,600.00               3,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ลว.23 พ.ย.64
21 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 5,000.00             4,730.00               4,730.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 4,730.00 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 4,730.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00151 ลว.24 พ.ย.64
22 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 33,775.00           33,775.00             33,775.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ 33,775.00 บำท หจก.เสรี ภู่พิสิฐ 33,775.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00153 ลว.24 พ.ย.64
23 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 199,615.00         199,615.00          199,615.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบัติ โดยนำยสมบัติ พรำยแสง 199,615 บ. ร้ำนทรัพย์สมบัติ โดยนำยสมบัติ พรำยแสง 199,615 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00127 ลว. 24 พ.ย.64
24 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ เล่มท่ี 03 เลขท่ี 166 ลว.16 พ.ย. 2564
25 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00             3,600.00               3,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
26 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ เล่มท่ี 03 เลขท่ี 167 ลว.23 พ.ย. 2564
27 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่งของ เล่มท่ี 03 เลขท่ี 164 ลว. 16 พ.ย.64
28 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมพูพำน 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมพูพำน 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่งของ เล่มท่ี 4 เลขท่ี 40 ลว. 17 พ.ย.64
29 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00             1,800.00               1,800.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่งของ เล่มท่ี 12 เลขท่ี 38 ลว. 17 พ.ย.64
30 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00           10,000.00             10,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ โดยนำงจ ำปี ฐำนะ 10,000 บ. ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ โดยนำงจ ำปี ฐำนะ 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00130 ลว. 24 พ.ย.64
31 จัดซ้ือต้นกล้ำพันธ์ุไม้ 2รำยกำร 22,000.00           22,000.00             22,000.00       เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00129 ลว. 24 พ.ย.64

,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทลำย22,000 บ. ,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทลำย22,000 บ.
32 จ้ำงเหมำให้ค ำปรึกษำโครงกำรฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 100,000.00         100,000.00          100,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยดนัย บุณยเกียรติ 100,000 บ. นำยดนัย บุณยเกียรติ 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00128 ลว. 24 พ.ย.64
33 จัดซ้ือวัสดุกำรแกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 1,041.00             1,008.50               1,008.50        เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,008.50 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,008.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00066 ลว. 16 พ.ย.64
34 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,650.00             1,650.00               1,650.00        เฉพำะเจำะจง บจก.คลังไฟฟ้ำ 1,650 บ. บจก.คลังไฟฟ้ำ 1,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00147 ลว. 24 พ.ย.64
35 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร 16,910.00           15,079.00             15,079.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 7 รำยกำร หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 7 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00132 ลว.24 พ.ย.64

เป็นเงิน 4,752 บ.และบ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด เป็นเงิน 4,752 บ.และบ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00133 ลว. 24 พ.ย.64
จ ำนวน 10 รำยกำร เป็นเงิน 10,327 บ. จ ำนวน 10 รำยกำร เป็นเงิน 10,327 บ.

36 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 29,875.00           20,614.00             20,614.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 11 รำยกำร หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 11 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00149 ลว.24 พ.ย.64
เป็นเงิน 18,403 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช เป็นเงิน 18,403 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00154 ลว. 24 พ.ย.64
จ ำนวน 5 รำยกำร  เป็นเงิน 2,211 บ. จ ำนวน 5 รำยกำร  เป็นเงิน 2,211 บ.

37 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 25,480.00           24,650.00             24,650.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00162 ลว. 24 พ.ย.64

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564



เป็นเงิน 12,450 บ./มูลนิธิโครงกำรหลวง เป็นเงิน 12,450 บ./มูลนิธิโครงกำรหลวง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00165 ลว. 24 พ.ย.64
จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน 12,200 บ. จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน 12,200 บ.

38 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 93,200.00           93,000.00             93,000.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ฮอทิโกร เป็นเงิน 93,000 บ. บจก.ฮอทิโกร เป็นเงิน 93,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00131 ลว. 24 พ.ย.64
39 จัดซ้ือต้นกล้ำมะคำดีเมีย จ ำนวน 1 รำยกำร 37,200.00           37,200.00             37,200.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00213 ลว. 29 พ.ย.64

เป็นเงิน 37,200 บ. เป็นเงิน 37,200 บ.
40 จัดซ้ือต้นกล้ำพันธ์ุไม้ จ ำนวน 5 รำยกำร 33,000.00           33,000.00             33,000.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00212 ลว. 29 พ.ย.64

เป็นเงิน 33,000 บ. เป็นเงิน 33,000 บ.
41 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,000.00           14,590.00             14,590.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00035 ลว. 11 พ.ย.64

เป็นเงิน 3,240 บำท./บ.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 2 เป็นเงิน 3,240 บำท./บ.เคมีกิจเกษตร จ ำวน 2 PO6411-00039 ลว. 11 พ.ย.64
รำยกำร เป็นเงิน 5,550 บำท/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ รำยกำร เป็นเงิน 5,550 บำท/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ PO6411-00057 ลว. 11 พ.ย.64
จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,800 บำท จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,800 บำท

42 จัดซ้ือปุ๋ย จ ำนวน 1 รำยกำร 8,700.00             8,640.00               8,640.00        เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00097 ลว. 22 พ.ย.64
เป็นเงิน  8,640 บำท เป็นเงิน  8,640 บำท

43 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 28 รำยกำร 15,000.00           14,975.50             14,975.50      เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 21 รำยกำร บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 21 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00100 ลว. 22 พ.ย.64
จ ำนวนเงิน 9,275.50/ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวนเงิน 9,275.50/ร้ำนกฤษณำพำนิช PO6411-00101 ลว. 22 พ.ย.64
จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 5,700 บำท จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 5,700 บำท

44 จัดจ้ำงวิเครำะห์ดิน 3 รำยกำร 700.00                700.00                 700.00           เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00102 ลว. 22 พ.ย.64
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 700.00 บำท มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 700.00 บำท

45 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00           9,200.00               9,200.00        เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1รำยกำร บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00135 ลว. 25 พ.ย.64
เป็นเงิน 3,000 บำท/บจก.ล้ิมศักดำกุล 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,000 บำท/บจก.ล้ิมศักดำกุล 1 รำยกำร PO6411-00138 ลว. 25 พ.ย.64
เป็นเงิน 6,200 บำท เป็นเงิน 6,200 บำท

46 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 100,000.00         100,000.00          100,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00141 ลว. 25 พ.ย.64
จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน 100,000 บำท จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน 100,000 บำท

47 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8  รำยกำร            79,100.00 78,980.00             78,980.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00142 ลว. 25 พ.ย.64
เป็นเงิน 33,060 บำท./บ.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 2 เป็นเงิน 33,060 บำท./บ.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 2 PO6411-00143 ลว. 25 พ.ย.64
รำยกำร เป็นเงิน 21,120 บำท/หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร รำยกำร เป็นเงิน 21,120 บำท/หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร PO6411-00144 ลว. 25 พ.ย.64
จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 15,800 บำท/บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 15,800 บำท/บจก.ฮอทิโกร PO6411-00145 ลว. 25 พ.ย.64
จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 9,000 บำท จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 9,000 บำท

48 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 16 รำยกำร 19,990.00           18,565.00             18,565.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิจ จ ำนวน 16 รำยกำร เป็นเงิน 18,565บ. ร้ำนกฤษณำพำนิจ จ ำนวน 16 รำยกำร เป็นเงิน 18,565บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00150 ลว. 25 พ.ย.64
49 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 10,000.00           8,478.00               8,478.00        เฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00170 ลว. 25 พ.ย.64

3,491 บำท/บจก.แฮนด์โกว์เซอร่ี จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน 3,491 บำท/บจก.แฮนด์โกว์เซอร่ี จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน PO6411-00171 ลว. 25 พ.ย.64
4,987 บำท 4,987 บำท

50 จัดซ้ือชุดป้องกันแมลง จ ำนวน 1 รำยกำร 2,500.00             1,920.00               1,920.00        เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00174 ลว. 25 พ.ย.64
จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,920 บำท จ ำนวน 1รำยกำร เป็นเงิน 1,920 บำท

51 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9  รำยกำร 51,400.00           50,621.00             50,621.00      เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 240บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 240บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00201 ลว. 29 พ.ย.64
บจก.เคมีกิจ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 927 บำท/ บจก.เคมีกิจ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 927 บำท/ PO6411-00202 ลว. 29 พ.ย.64
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน PO6411-00203 ลว. 29 พ.ย.64
19,224 บำท/หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 3 รำยกำร 19,224 บำท/หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 3 รำยกำร PO6411-00204 ลว. 29 พ.ย.64
เป็นเงิน 30,230 บำท เป็นเงิน 30,230 บำท

52 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1  รำยกำร 25,000.00           25,000.00             25,000.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร จ ำนวน 1 รำยกำร วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร จ ำนวน 1 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00205 ลว. 29 พ.ย.64
เป็นเงิน 25,000 บำท เป็นเงิน 25,000 บำท

53 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2  รำยกำร 11,900.00           11,900.00             11,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 11,900 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 11,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00206 ลว. 29 พ.ย.64
54 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12  รำยกำร 97,000.00           74,640.00             74,640.00      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 30,710 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 30,710 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00207 ลว. 29 พ.ย.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 10,170 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 10,170 บ. PO6411-00208 ลว. 29 พ.ย.64
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 33,760 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 33,760 บ. PO6411-00209 ลว. 29 พ.ย.64

55 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 18  รำยกำร 13,620.00           10,314.50             10,314.50      เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 8 รำยกำร เป็นเงิน 4,759.50 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 8 รำยกำร เป็นเงิน 4,759.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0007 ลว. 22 พ.ย. 64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร เป็นเงิน 3,255 บ. หจก.จเจริญกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร เป็นเงิน 3,255 บ. APO6411-0009 ลว. 22 พ.ย. 64
บจก.ฮอทิโกร  จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,300 บ. บจก.ฮอทิโกร  จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,300 บ. APO6411-0010 ลว. 22 พ.ย. 64

56 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3  รำยกำร 14,900.00           14,900.00             14,900.00      เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 14,900.00 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 14,900.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0011 ลว. 22 พ.ย. 64

57 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 64,300.00           50,938.00             50,938.00      เฉพำะเจำะจง Natural Agriculture เป็นเงิน 3,600.00 บำท Natural Agriculture เป็นเงิน 3,600.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00047 ลว 11 พ.ย. 64
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 30,490.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 30,490.00 บำท PO6411-00048  ลว 11 พ.ย. 64
บจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร เป็นเงิน 2,498.00 บำท บจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร เป็นเงิน 2,498.00 บำท PO6411-00049 ลว 11 พ.ย. 64
ร้ำน กฤษณพำนิช เป็นเงิน 14,350.00 บำท ร้ำน กฤษณพำนิช เป็นเงิน 14,350.00 บำท PO6411-00050  ลว 11 พ.ย. 64

58 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 27,380.00           26,470.00             26,470.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 21,970.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 21,970.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00113 ลว 22 พ.ย. 64
บจก.ฮอทิโกร เป็นเงิน 4,500. บำท บจก.ฮอทิโกร เป็นเงิน 4,500. บำท PO6411-00114 ลว 22 พ.ย. 64

59 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,550.00           20,520.00             20,520.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด เป็นเงิน 20,520.00 บ. บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด เป็นเงิน 20,520.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00112 ลว 22 พ.ย. 64
60 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 68,650.00           65,975.00             65,975.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 65,975.00 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร เป็นเงิน 65,975.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00118 ลว 23 พ.ย. 64



61 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 39 รำยกำร 19,954.00           18,848.00             18,848.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช เป็นเงิน 18,848.00 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช เป็นเงิน 18,848.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO 6411-0015 ลว 22 พ.ย. 64
62 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 37,750.00           35,300.00             35,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช เป็นเงิน 35,300.00 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช เป็นเงิน 35,300.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00175 ลว 24 พ.ย. 64
63 จัดซ้ือซ้ือชุดตรวจ ATK จ ำนวน 80 ชุด 9,416.00             9,416.00               9,416.00        เฉพำะเจำะจง บจก.คิงส์ชินพำวเวอร์ 9,416.00 บำท บจก.คิงส์ชินพำวเวอร์ 9,416.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00111 ลว 22 พ.ย. 64
64 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน/คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 7,069.00             6,058.00               6,058.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,010.00 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,010.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00121 ลว 23 พ.ย. 64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,998.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,998.00 บำท PO6411-00123 ลว 23 พ.ย. 64
บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน 2,050.00 บำท บจก.สำมำร์ท โซลูช่ัน 2,050.00 บำท PO6411-00124 ลว 23 พ.ย. 64

65 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 3,010.00             2,740.00               2,740.00        เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน 2,740.00 บำท บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน 2,740.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00120 ลว 23 พ.ย. 64
66 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 65,400.00           65,300.00             65,300.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 65,300.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 65,300.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00119 ลว 23 พ.ย.64
67 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 19,700.00           19,590.00             19,590.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด เป็นเงิน 19,590.00บ. บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด เป็นเงิน 19,590.00บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0014 ลว 22 พ.ย. 64
68 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30 รำยกำร 15,500.00           13,135.00             13,135.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,140.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,140.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00042 ลว 11 พ.ย. 64

หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,995.00 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,995.00 บำท PO6411-00041 ลว 11 พ.ย. 64
69 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 17,170.00           16,365.00             16,365.00      เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,125.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,125.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00043 ลว 11 พ.ย. 64

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,240.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,240.00 บำท PO6411-00044 ลว 11 พ.ย. 64
70 จัดซ้ือวัสดุกำรเกำตร จ ำนวน 4 รำยกำร 17,170.00           16,365.00             16,365.00      เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,125.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,125.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00043 ลว 11 พ.ย. 64

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกำตร 8,240.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกำตร 8,240.00 บำท PO6411-00044 ลว 11 พ.ย. 64
71 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 31 รำยกำร 12,976.00           12,969.00             12,969.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,824 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,824 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0016 ลว. 24 พย.64

5,145 บ. 5,145 บ. APO6411-0019 ลว. 24 พย.64
72 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 24,990.00           24,990.00             24,990.00      เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,990 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00074 ลว. 19 พย.64
73 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 5 รำยกำร 5,000.00             4,960.00               4,960.00        เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 4,960 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 4,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00076 ลว. 19 พย.64
74 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,000.00           14,980.40             14,980.40      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 14,980.40 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 14,980.40 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00077 ลว. 19 พย.64
75 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 21,275.00           14,653.00             14,653.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 11,283 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,370 บ. ร้ำนเชียงฮง 11,283 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00078 ลว. 19 พย.64

PO6411-00079 ลว. 19 พย.64
76 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 25,250.00           25,250.00             25,250.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ 25,250 บ. หจก.เสรี ภู่พิสิฐ 25,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00146 ลว. 24 พย.64
77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,300.00             5,500.00               5,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 5,500 บ. บ.ข่ำนต้ำ 5,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00148 ลว. 24 พย.64
78 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 19,976.00           19,100.00             19,100.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 19,100 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 19,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00152 ลว. 24 พย.64
79 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 5,000.00             5,000.00               5,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,160 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,160 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00155 ลว. 24 พย.64

1,200 บ./บ.ข่ำนต้ำ 640 บ. 1,200 บ./บ.ข่ำนต้ำ 640 บ. PO6411-00156 ลว. 24 พย.64
PO6411-00158 ลว. 24 พย.64

80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 5,100.00             5,030.00               5,030.00        เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,440 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,440 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00159 ลว. 24 พย.64
1,440 บ./บ.ข่ำนต้ำ 1,150 บ. 1,440 บ./บ.ข่ำนต้ำ 1,150 บ. PO6411-00160 ลว. 24 พย.64

PO6411-00164 ลว. 24 พย.64
81 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 18 รำยกำร 29,510.00           28,565.00             28,565.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนโ เอ นีโอ เทคโนโลยี 12,920 บ./ บ.เอ แอนโ เอ นีโอ เทคโนโลยี 12,920 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00166 ลว. 24 พย.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,685 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,685 บ./ PO6411-00167 ลว. 24 พย.64
หจก.ศิริวงศ์พำนิช 7,060 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,900 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 7,060 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,900 บ. PO6411-00168 ลว. 24 พย.64

PO6411-00169 ลว. 24 พย.64
82 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 28 รำยกำร 30,000.00           24,082.00             24,082.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,682 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,682 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00172 ลว. 24 พย.64

6,400 บ. 6,400 บ. PO6411-00173 ลว. 24 พย.64
83 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 36,000.00           30,600.00             30,600.00      เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร 30,600 บ. บ.วิสและบุตร 30,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00210 ลว. 29 พย.64
84 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00             3,600.00               3,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ เล่มท่ี 03 เลขท่ี 163 ลว. 9 พย.64
85 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00             1,800.00               1,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 1,800 บ. นำยอุดร  มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
86 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ เล่มท่ี 02 เลขท่ี 153 ลว. 16 พย.64
87 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00             7,000.00               7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ เล่มท่ี 12 เลขท่ี 42 ลว.18 พย.64
88 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00             7,000.00               7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ เล่มท่ี 12 เลขท่ี 47 ลว.25 พย.64
89 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บ. นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ เล่มท่ี 6 เลขท่ี 17 ลว. 17 พย. 64
90 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ เล่มท่ี 01 เลขท่ี 190 ลว. 26 พย.64
91 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00             3,600.00               3,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
92 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 38,000.00           38,000.00             38,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 38,000.00 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 38,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00198 ลว. 29 พย 64
93 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,900.00             4,900.00               4,900.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ 4,900.00 บำท บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ 4,900.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00200 ลว. 29 พย 64
94 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 36,950.00           36,950.00             36,950.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 36,950.00 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 36,950.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00199 ลว. 29 พย 64
95 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน  6 รำยกำร 5,000.00             4,730.00               4,730.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 4,730.00 บำท ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 4,730.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00151 ลว. 24 พย 64
96 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 33,775.00           33,775.00             33,775.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 33,775.00 บำท หจก.เสรีภู่พิสิฐ 33,775.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00153 ลว. 24 พย 64
97 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 62,380.00           62,050.00             62,050.00      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 62,050.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 62,050.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00157 ลว. 24 พย 64
98 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 32,650.00           31,840.00             31,840.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 28,480.00 บำท/บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 28,480.00 บำท/บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00161 ลว. 24 พย 64

3,360.00 บำท 3,360.00 บำท PO6411-00163 ลว. 24 พย 64
99 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00             3,600.00               3,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600.00 บำท หจก. เชียงใหม่จันทรำ 3,600.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
100 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 4,748.00             4,438.00               4,438.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช เป็นเงิน 968.00 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช เป็นเงิน 968.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00045 ลว 11 พ.ย. 64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช เป็นเงิน 3,470.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช เป็นเงิน 3,470.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00046 ลว 11 พ.ย. 64
101 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20 รำยกำร 14,930.00           13,591.00             13,591.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช เป็นเงิน 6,455.00 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช เป็นเงิน 6,455.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6401-00051 ลว 11 พ.ย. 64



ร้ำนเชียงฮง 7,136.00 บ. ร้ำนเชียงฮง 7,136.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6401-00052 ลว 11 พ.ย. 64
102 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,700.00             3,950.00               3,950.00        เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน 3,950.00 บ. บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน 3,950.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00040 ลว 11 พ.ย. 64
103 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,740.00             5,400.00               5,400.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนพำนิช 5,400.00 บ. หจก.เชียงใหม่มำนพำนิช 5,400.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00032 ลว 11 พ.ย. 64
104 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 46,200.00           46,200.00             46,200.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอทีซำยน์เทรด้ิง  46,200.00 บ. หจก.เอทีซำยน์ เทรดด้ิง  46,200.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00034 ลว 11 พ.ย. 64
105 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,200.00             3,960.00               3,960.00        เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,960.00 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,960.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00110 ลว 22 พ.ย. 64
106 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,160.00           12,160.00             12,160.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เอกะอะโกร 12,160.00 บำท บจก.เอกะอะโกร 12,160.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00036 ลว 11 พ.ย. 64
107 จัดจ้ำงท ำถุงผ้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,500.00             6,500.00               6,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซต์ 6,500.00 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 6,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00117 ลว 23 พ.ย. 64
108 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 24,900.00           24,900.00             24,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 24,900.00 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 24,900.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00115 ลว 22 พ.ย. 64
109 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,490.00             2,490.00               2,490.00        แฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 2,490.00 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 2,490.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00116 ลว 22 พ.ย. 64
110 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 41,602.00           41,602.00             41,602.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวัสดุก่อสร้ำง โดยนำยเจตจ ำนงค์ นันติยะ 41,602 ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวัสดุก่อสร้ำง โดยนำยเจตจ ำนงค์ นันติยะ 41,602 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0006 ลว.16 พ.ย.64
111 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 17,000.00           14,600.00             14,600.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอน เอ นีโอ เทคโนโลยี 14,600 บ. บ.เอ แอน เอ นีโอ เทคโนโลยี 14,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0021 ลว. 25 พ.ย. 64
112 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00           9,840.00               9,840.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 9,840 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 9,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0022 ลว. 25 พ.ย. 64
113 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 38,110.00           38,110.00             38,110.00      เฉพำะเจำะจง บ.แลบคอนเนคช่ัน จก. 38,110 บ. บ.แลบคอนเนคช่ัน จก. 38,110 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00067 ลว. 11 พ.ย.64
114 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 27,200.00           18,870.00             18,870.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนโ เอ นีโอ เทคโนโลยี 18,870 บ. บ.เอ แอนโ เอ นีโอ เทคโนโลยี 18,870 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00068 ลว. 11 พ.ย.64
115 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 80,000.00           78,480.00             78,480.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนโ เอ นีโอ เทคโนโลยี 74,780 บ./ บ.เอ แอนโ เอ นีโอ เทคโนโลยี 74,780 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00069 ลว. 11 พ.ย.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,700 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00070 ลว. 11 พ.ย.64
116 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 18 รำยกำร 10,000.00           9,943.00               9,943.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,468 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,468 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00071 ลว. 11 พ.ย.64

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,475 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,475 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00072 ลว. 11 พ.ย.64
117 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 49,080.00           49,000.00             49,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 49,000 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 49,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00178 ลว. 25 พ.ย.64
118 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,980.00             9,980.00               9,980.00        เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,980 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00179 ลว. 25 พ.ย.64
119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,000.00           14,380.00             14,380.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,680 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,680 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00180 ลว. 25 พ.ย.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,700 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,700 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00181 ลว. 25 พ.ย.64
120 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 50,000.00           48,000.00             48,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 48,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 48,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00182 ลว. 25 พ.ย.64
121 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุวิทยำศำสตร์ 24 รำยกำร 48,690.00           48,670.00             48,670.00      เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 48,670 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 48,670 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00183 ลว. 25 พ.ย.64

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00184 ลว. 25 พ.ย.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00185 ลว. 25 พ.ย.64

122 จัดจ้ำงท ำส่ือส ำหรับจัดกิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ 27,540.00           27,540.00             27,540.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 27,540 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 27,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00001 ลว. 19 พ.ย.64
123 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 20,000.00           16,985.00             16,985.00      เฉพำะเจำะจง บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 16,985 บ. บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 16,985 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00095 ลว. 22 พ.ย.64
124 จัดเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เคร่ือง 33,000.00           33,000.00             33,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี 33,000 บ. ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี 33,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00096 ลว. 1 พ.ย.64
125 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,700.00             8,700.00               8,700.00        แฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บ. นำยอุดร มูลมอญ 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
126 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00             7,000.00               7,000.00        แฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
127 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,142.00             4,142.00               4,142.00        แฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,142 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,142 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0020 ลว.25 พย.64
128 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
129 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00             5,300.00               5,300.00        เฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
130 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00             1,800.00               1,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
131 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00             6,000.00               6,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 6,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00081 ลว.19 พ.ย.64
132 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 5,000.00             5,000.00               5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 5,000 บ. ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00080 ลว.19 พ.ย.64
133 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 14,000.00           11,280.00             11,280.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 11,280 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 11,280 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00083 ลว.19 พ.ย.64
134 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 9,950.00             9,950.00               9,950.00        เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,950 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00082 ลว.19 พ.ย.64
135 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 59,850.00           43,750.00             43,750.00      เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 43,750 บ. บ.ข่ำนต้ำ 43,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00105 ลว.22 พ.ย.64
136 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,530.00           1,504.00               1,504.00        เฉพำะเจำะจง บ.เพ่ือนเกษตร 1,504 บ. บ.เพ่ือนเกษตร 1,504 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00094 ลว.22 พ.ย.64
137 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,530.00           3,760.00               3,760.00        เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,760 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00093 ลว.22 พ.ย.64
138 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 59,850.00           2,304.00               2,304.00        เฉพำะเจำะจง บ.เพ่ือนเกษตร 2,304 บ. บ.เพ่ือนเกษตร 2,304 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00106 ลว.22 พ.ย.64
139 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 19,510.00           9,507.00               9,507.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,507 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,507 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00108 ลว.22 พ.ย.64
140 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 19,510.00           2,318.00               2,318.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,318 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,318 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00107 ลว.22 พ.ย.64
141 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 29,530.00           15,950.00             15,950.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 15,950 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 15,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00092 ลว.22 พ.ย.64
142 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,530.00           4,900.00               4,900.00        เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 4,900 บ. บ.ข่ำนต้ำ 4,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00091 ลว.22 พ.ย.64
143 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 19,510.00           4,095.00               4,095.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,095 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,095 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00109 ลว.22 พ.ย.64
144 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 11,550.00           11,440.44             11,440.44      เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 11,440.44 บ. องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 11,440.44 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00134 ลว.24 พ.ย.64
145 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 69,440.00           2,450.00               2,450.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,450 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00139 ลว.24 พ.ย.64
146 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,300.00           2,839.00               2,839.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,839  บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,839  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0018 ลว.24 พ.ย.64
147 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,300.00           6,800.00               6,800.00        เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร 6,800 บ. บ.วิสและบุตร 6,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0017 ลว.24 พ.ย.64
148 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 100,000.00         97,400.00             97,400.00      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 97,400 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 97,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00136 ลว.24 พ.ย.64
149 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 57,500.00           57,230.00             57,230.00      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 57,230 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 57,230 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00137 ลว.24 พ.ย.64
150 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 69,440.00           66,150.00             66,150.00      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 66,150 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 66,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00140 ลว.24 พ.ย.64
151 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 29,959.00           13,323.00             13,323.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 13,323 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 13,323 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00176 ลว.25 พ.ย.64
152 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 29,959.00           16,400.00             16,400.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 16,400  บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 16,400  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00177 ลว.25 พ.ย.64
153 จัดซ้ือวัสดสุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 26,000.00           26,000.00             26,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวัสดุก่อสร้ำง โดยนำยเจตจ ำนงค์ นันติยะ 26,000 บ. ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวัสดุก่อสร้ำง โดยนำยเจตจ ำนงค์ นันติยะ 26,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0031 ลว.30 พ.ย.64



154 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 14,000.00           14,000.00             14,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 14,000 บ. หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 14,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00215 ลว.30 พ.ย.64
155 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,250.00           10,250.00             10,250.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 10,250 บ. วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 10,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00216 ลว.30 พ.ย.64
156 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 50,000.00           7,170.00               7,170.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส 7,170 บ. ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส 7,170 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00058 ลว. 8 พย.64
157 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 เคร่ือง 42,000.00           38,500.00             38,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี 38,500 บ. ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี 38,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00059 ลว. 1 พย.64
158 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 รำยกำร 420,000.00         2,675.00               2,675.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 2,675 บ. หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 2,675 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00060 ลว. 8 พย.64
159 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 420,000.00         540.00                 540.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นพยอม ออโต้ไบค์ 540 บ. ร้ำนต้นพยอม ออโต้ไบค์ 540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00061 ลว. 8 พย.64
160 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 รำยกำร 150,000.00         3,632.00               3,632.00        เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 3,632 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 3,632 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00186 ลว. 22 พย.64
161 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00           7,850.00               7,850.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,850 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00188 ลว. 25 พย.64 
162 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 75,000.00           57,500.00             57,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 57,500 บ. หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 57,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00189 ลว. 25 พย.64
163 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00           11,600.00             11,600.00      เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 11,600 บ. หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 11,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00190 ลว. 25 พย.64
164 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 50,000.00           39,900.00             39,900.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 39,900 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 39,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00192 ลว. 25 พย.64
165 จัดว้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00           12,500.00             12,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 12,500 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 12,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00193 ลว. 25 พย.64
166 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,500.00           9,470.00               9,470.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 9,470 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 9,470 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00194 ลว. 25 พย.64
167 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 40,000.00           39,900.00             39,900.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 39,900 บ. หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 39,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00195 ลว. 25 พย.64
168 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 70,000.00           70,000.00             70,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 70,000 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 70,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00196 ลว. 25 พย.64
169 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00           24,000.00             24,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 24,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6411-00197 ลว. 25 พย.64
170 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 186,000.00         12,820.00             12,820.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส 12,820 บ. ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส 12,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0003 ลว. 8 พย.64
171 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 40,000.00           7,730.00               7,730.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส 7,730 บ. ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส 7,730 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0004 ลว. 8 พย.64
172 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 186,000.00         5,530.00               5,530.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส 5,530 บ. ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส 5,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0023 ลว. 19 พย.64
173 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 84,000.00           57,500.00             57,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 57,500 บ. หจก.กุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 57,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0025 ลว. 25 พย.64
174 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00           12,300.00             12,300.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,300 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-00236 ลว. 25 พย.64
175 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00           17,850.00             17,850.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 17,850 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 17,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0027 ลว.25 พย.64
176 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 3 รำยกำร 186,000.00         72,800.00             72,800.00      เฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำง 72,800 บ. หจก.สำยเหนือกำรยำง 72,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0028 ลว. 25 พย.64
177 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00           25,000.00             25,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน บีอีวี-สโตร์ 25,000 บ. ร้ำน บีอีวี-สโตร์ 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0029 ลว. 25 พย.64
178 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 210,000.00         199,500.00          199,500.00    เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 199,500 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 199,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6411-0030 ลว. 25 พย.64
179 รำยงำนขอซ้ือตำข่ำยโฟม            30,000.00              30,000.00       30,000.00 เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 12777 ลว. 10 พ.ย. 64

หลวงห้วยเป้ำ / 30,000 หลวงห้วยเป้ำ / 30,000
180 รำยงำนขอซ้ือปุ๋ยอินทรีย์            47,000.00              47,000.00       47,000.00 เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 12778 ลว. 10 พ.ย. 64

หลวงห้วยเป้ำ / 47,000 หลวงห้วยเป้ำ / 47,000
181 รำยงำนขอจ้ำงแรงงำน            17,100.00              17,100.00       17,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุค ำ ขัตหลง / 5,700 นำยสุค ำ ขัตหลง / 5,700 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3643 ลว. 12 พ.ย. 64

นำยพำทิศ หยำงศิลำกร / 5,700 นำยพำทิศ หยำงศิลำกร / 5,700
นำยวิเชียร วิจุณวำยุ / 5,700 นำยวิเชียร วิจุณวำยุ / 5,700

182 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร            30,000.00              30,000.00       30,000.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร โครงกำรหลวงแม่โถ / 30,000 สหกรณ์กำรเกษตร โครงกำรหลวงแม่โถ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 12960 ลว.16 พ.ย. 64
183 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร            27,100.00              27,100.00       27,100.00 เฉพำะเจำะจง จี อำร์ อำร์ เอส ไฮไดร ฟำร์ม / 27,100 จี อำร์ อำร์ เอส ไฮไดร ฟำร์ม / 27,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 12963 ลว. 16 พ.ย. 64
184 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก            18,000.00              18,000.00       18,000.00 เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจกลุ่มเกษตรกรโครงกำรหลวงพัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯห้วยเป้ำ / วิสำหกิจกลุ่มเกษตรกรโครงกำรหลวงพัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯห้วยเป้ำ / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 12443 ลว. 16 พ.ย. 64

18000 18000
185 รำยงำนขอซ้ือยอดพันธ์ุอำโวกำโด้            10,000.00              10,000.00       10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงภัทรินญำ จอมดวง / 10,000 นำงภัทรินญำ จอมดวง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 12970 ลว. 16 พ.ย. 64
186 รำยงำนขอจัดซ้ือลูกไก่ประดู่หำงด ำ            10,000.00              10,000.00       10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุมชำย จงนอก / 10,000 นำยสุมชำย จงนอก / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 12971 ลว. 16 พ.ย. 64
187 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำร            43,750.00              43,750.00       43,750.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรัส เลิศศรี / 43,750 นำยจรัส เลิศศรี / 43,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3672 ลว. 16 พ.ย. 64
188 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำร            43,750.00              43,750.00       43,750.00 เฉพำะเจำะจง น.ส. รัชนี ทำลมดี / 43,750 น.ส. รัชนี ทำลมดี / 43,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 3670 ลว. 16 พ.ย. 64
189 รำยงำนขอซ้ือข้ีวัวแห้ง            24,000.00              24,000.00       24,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวัฒนำ อินทวงษำ / 24,000 นำงวัฒนำ อินทวงษำ / 24,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13045 ลว. 17 พ.ย. 64
190 รำยงำนขอซ้ือสำรชีวภัณฑ์            46,500.00              46,500.00       46,500.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง / 46,500 มูลนิธิโครงกำรหลวง / 46,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13046 ลว. 17 พ.ย. 64
191 รำยงำนขอจ้ำงเหมำจัดสถำนท่ี            37,000.00              37,000.00       37,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเรวัช ค ำต้ือ / 37,000 นำยเรวัช ค ำต้ือ / 37,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13043 ลว. 17 พ.ย. 64
192 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง            34,250.00              34,250.00       34,250.00 เฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ที.กรุ๊ป. คอนสตรัคช่ัน / 34,250 หจก. อำร์ที.กรุ๊ป. คอนสตรัคช่ัน / 34,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13042 ลว. 17 พ.ย. 64
193 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเพลิงและหล่อล่ืน            20,000.00              20,000.00       20,000.00 เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 20,000 สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13010 ลว. 17 พ.ย. 64
194 รำยงำนขอจัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองตัดหญ้ำ              5,950.00                5,950.00         5,950.00 เฉพำะเจำะจง ศรียนต์เชียงดำว / 5,950 ศรียนต์เชียงดำว / 5,950 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13087 ลว. 19 พ.ย. 64
195 รำยงำนขอซ้ือยอดอำโวกำโด้              7,500.00                7,500.00         7,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 7,500 น.ส.เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 7,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13239 ลว. 24 พ.ย. 64
196 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก              5,000.00                5,000.00         5,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส. ณัฐชญำ ธนภัคพลชัย / 5,000 น.ส. ณัฐชญำ ธนภัคพลชัย / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13366 ลว. 26 พ.ย. 64
197 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุลูกกบ            25,000.00              25,000.00       25,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิิชิต แสงเข่ือนแก้ว /25,000 นำยวิิชิต แสงเข่ือนแก้ว /25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13345 ลว. 25 พ.ย. 64
198 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้ำวและเมล็ดพันธ์ุถ่ัว            50,000.00              50,000.00       50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงระนอง สลีอ่อน / 50,000 นำงระนอง สลีอ่อน / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13313 ลว. 25 พ.ย. 64
199 รำยงำนขอจัดจิ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์              5,000.00                5,000.00         5,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส. สวิตำ อินนำ / 5,000 น.ส. สวิตำ อินนำ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13402 ลว. 26 พ.ย. 64
200 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุสนับสนุนกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ            61,000.00              61,000.00       61,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพุทธำ หำญประดิษฐ์ / 61,000 นำยพุทธำ หำญประดิษฐ์ / 61,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13403 ลว. 26 พ.ย. 64
201 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุสนับสนุนกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ              4,000.00                4,000.00         4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเนำวรัตน์ ค ำต้ือ / 4,000 นำงเนำวรัตน์ ค ำต้ือ / 4,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 13401 ลว. 26 พ.ย. 64



1 จ้างเหมาบริการติดต้ังชุดประตูคีย์การ์ดโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ 4,500.00            4,500.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทเกอร์คิง อินเตอร์เทรด จ ากัด 4,500.00            บริษัท ไทเกอร์คิง อินเตอร์เทรด จ ากัด 4,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00001
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ บี เอ็ม ซัพพลาย แอนด์ คอมพิวเตอร์ 5,300.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 2 พ.ย. 64
3.บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5,900.00            

2 ซ้ือหญ้า จ านวน 3 รายการ 74,100.00          74,100.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 74,100.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 74,100.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00002
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ 79,800.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 4 พ.ย. 64
3.ร้านเอ็นอาร์การ์เด้น 76,950.00          

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,955.00            6,955.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 6,955.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 6,955.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00003
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัฒนาแอร์เซอร์วิส 8,025.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 4 พ.ย. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ นอร์ท สตาร์ เซอร์วิส 8,239.00            

4 ซ้ือชุดป้องกันร่างกาย PPE และ ถุงพลาสติกคลุมเท้าแบบยาว 9,750.00            9,750.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 9,750.00            บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 9,750.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00004
Leg cover จ านวน 2 รายการ 2.ร้าน ซีเค อุปกรณ์การแพทย์ 10,200.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 พ.ย. 64

3.ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ 10,250.00          

5 ซ้ือวัสดุส าหรับเพาะเล้ียงและจัดแสดงแมลงเพ่ือการเรียนรู้ 11,000.00          11,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 11,000.00          ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 11,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00005
จ านวน 5 รายการ 2.ร้านป่าไผ่การเกษตร 11,915.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 พ.ย. 64

3.ร้านแม่โจ้การเกษตร 11,770.00          

6 จ้างเหมาปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติ ทรงพระเจริญ 19,500.00          19,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,500.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 19,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00006
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 21,420.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 พ.ย. 64
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 23,600.00          

7 จ้างซ่อมระบบสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอคทีฟ คอม โดยนายปรเมช ไกรราศสกุล 15,000.00          ร้านแอคทีฟ คอม โดยนายปรเมช ไกรราศสกุล 15,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00007
2.บริษัท อาร์ติเคิล เจอาร์ จ ากัด 18,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 พ.ย. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ดับบลิว มีเดีย 21,400.00          

8 ซ้ือชาฮกเก้ียน จ านวน 12,000 ถุง 60,000.00          60,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 60,000.00          สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 60,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00008
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 72,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 พ.ย. 64
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 69,000.00          

9 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและซ่อมรถตู้ 4 ตอน หมายเลขทะเบียน 6,933.60            6,933.60           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 6,933.60            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 6,933.60           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00009
นค 5216 เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 พ.ย. 64

10 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงระบบกล้องวงจรปิดร้านจ าหน่ายสินค้า 5,500.00            5,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแอคทีฟ คอม โดยนายปรเมช ไกรราศสกุล 5,500.00            ร้านแอคทีฟ คอม โดยนายปรเมช ไกรราศสกุล 5,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00010
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 พ.ย. 64

11 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 11,124.00          11,124.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวกนกรัตน์ สุรีย์พงษ์ 11,124.00          นางสาวกนกรัตน์ สุรีย์พงษ์ 11,124.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00011
2.นางสาวธัญญลักษณ์ นิตยลัภย์กุล 12,150.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 พ.ย. 64
3.นางสาวพิชญา ศรีพรหมมา 13,500.00          

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   2   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   2   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ จ านวน 31 เคร่ือง 279,000.00        279,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 279,000.00        บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 279,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00012
2.บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลาย จ ากัด 288,247.30        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 พ.ย. 64
3.บริษัท นอร์ทเอ็นจิเนียร่ิง 79 จ ากัด 315,115.00        

13 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาคี 27,713.00          27,713.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 27,713.00          บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 27,713.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00001
2.บริษัท ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์เทช่ัน เอเจนซ่ี จ ากัด 34,026.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 พ.ย. 64
3.บริษัท เอ-ไมซ์ คอร์ป จ ากัด 34,668.00          

14 จ้างเหมาบริการจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 33,500.00          33,500.00         เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 33,500.00          มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 33,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 พ.ย. 64

15 จ้างเหมาบริการจัดโต๊ะรับประทานอาหาร 840.00               840.00              เฉพาะเจาะจง นายสมเพชร์ อุดร 840.00               นายสมเพชร์ อุดร 840.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 พ.ย. 64

16 จ้างเหมาบริการนักร้องและนักดนตรี 5,350.00            5,350.00           เฉพาะเจาะจง นายจักรภพ ปินสม 5,350.00            นายจักรภพ ปินสม 5,350.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 พ.ย. 64

17 ซ้ืออาหารเช้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 17,000.00          17,000.00         เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 17,000.00          มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 17,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6411-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ย. 64

18 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 45,000.00          45,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์ สาคร 45,000.00          นางสาวกัญญารัตน์ สาคร 45,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 248/2565

ลว. 28 ต.ค. 64

19 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 168,850.00        168,850.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา อินทะวัง 168,850.00        นางสาวปาณิสรา อินทะวัง 168,850.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 249/2565

ลว. 28 ต.ค. 64

20 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 67,500.00          67,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสายชล อุ่นเรือน 67,500.00          นางสาวสายชล อุ่นเรือน 67,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 250/2565

ลว. 11 พ.ย. 64

21 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 150,000.00        150,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเรืองศักด์ิ รอยพนา 150,000.00        นายเรืองศักด์ิ รอยพนา 150,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 251/2565

ลว. 29 พ.ย. 64

22 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 150,000.00        150,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนนทกร นิมาพร 150,000.00        นายนนทกร นิมาพร 150,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 252/2565

ลว. 29 พ.ย. 64

23 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 150,000.00        150,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐภรณ์ ณ เชียงใหม่ 150,000.00        นางสาวณัฐภรณ์ ณ เชียงใหม่ 150,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 253/2565

ลว. 30 พ.ย. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   2   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

24 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 120,000.00        120,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอังชาญ สัตย์ซ่ือ 120,000.00        นายอังชาญ สัตย์ซ่ือ 120,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 254/2565

ลว. 30 พ.ย. 64

25 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 85,000.00          85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ เถ่ือนฤชัย 85,000.00          นายอ านาจ เถ่ือนฤชัย 85,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 255/2565

ลว. 30 พ.ย. 64

26 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 85,000.00          85,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญยุพา แสงท้าว 85,000.00          นางเพ็ญยุพา แสงท้าว 85,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 256/2565

ลว. 30 พ.ย. 64

27 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 142,741.95        142,741.95       เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ ลุงยันมะ 142,741.95        นางสาวศุภรัตน์ ลุงยันมะ 142,741.95       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 257/2565

ลว. 30 พ.ย. 64
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