
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร           25,190.00     25,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,390 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,390 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00016 ลว.3 มี.ค.64

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 740 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 740 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00017 ลว.3 มี.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 220 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 220 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00018 ลว.3 มี.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,840 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 20,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00019 ลว.3 มี.ค.64

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร           14,400.00     14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 14,400 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 14,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00021 ลว. 3 มี.ค.64
3 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร           24,750.00     24,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,750 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00022 ลว. 3 มี.ค.64
4 จัดจ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในดินและพืช 2 รำยกำร           20,544.00     20,544.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 20,544 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 20,544 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00023 ลว. 3 มี.ค.64
5 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 2 รำยกำร           49,250.00     49,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 49,250 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 49,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6402-0065 ลว.25 กพ.64
6 จัดซ้ือตำข่ำยล้อมสนำม จ ำนวน 1 รำยกำร           19,800.00     19,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ซีเอ็ม กรีน ฟลอร่ิง 19,800 บ. หจก.ซีเอ็ม กรีน ฟลอร่ิง 19,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6402-0066 ลว.25 กพ.64
7 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 4 รำยกำร        121,400.00   121,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 121,400 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 121,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0001 ลว.1 มีค.64
8 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร           36,450.00     36,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 35,720 บ./บ.ข่ำนต้ำ 730 บ. บ.ฮอทิโกร 35,720 บ./บ.ข่ำนต้ำ 730 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6402-00366 ลว.25 กพ.64

PO6402-00367 ลว.25 กพ.64
9 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 46,938.00          46,938.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 46,900 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 31,118 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 43,300 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 3,318 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6402-00368 ลว.25 กพ.64

320 บ. 320 บ. PO6402-00369 ลว.25 กพ.64
PO6402-00370 ลว.25 กพ.64

10 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรและเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 7 รำยกำร 9,150.00            9,150.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 1,600 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,750 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,170 บ. บ.ข่ำนต้ำ 1,600 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,550 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6402-00371 ลว.25 กพ.64
PO6402-00372 ลว.25 กพ.64
PO6402-00373 ลว.25 กพ.64

11 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 9,839.50            9,839.50      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 6,354.50 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 10,510 บ. บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 6,354.50 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 3,485 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6402-00374 ลว.25 กพ.64
PO6402-00375 ลว.25 กพ.64

12 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 8,899.00            8,899.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,692 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 9,560 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,355 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,054 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 1,770 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6402-00376 ลว.25 กพ.64
2,075 บ. PO6402-00377 ลว.25 กพ.64

PO6402-00378 ลว.25 กพ.64
13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร           18,140.00     18,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 18,060 บ./หจก.ศิริวงพำนิชย์ 18,412 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,850 บ./หจก.ศิริวงพำนิชย์ 7,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6402-00379 ลว.25 กพ.64

PO6402-00380 ลว.25 กพ.64
14 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 51 รำยกำร           72,982.00     72,982.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,710 บ./บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 14,375 บ./มูลนิธิโครงการหลวง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,710 บ./บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 14,375 บ./มูลนิธิโครงการหลวง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00001 ลว.1 มีค.64

7,260 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 32,075 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 29,515 บ./ 7,260 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 13,375 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 26,155 บ./
PO6403-00002 ลว.1 มีค.64

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 948 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,229 บ./บ.ข่ำนต้ำ 50 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 948 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,109 บ./บ.ข่ำนต้ำ 50 บ. PO6403-00003 ลว.1 มีค.64

14 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 74,956.00          74,956.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.จ เจริญกำรเกษตร 5,850/ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 20,986.00/บจก.วิสและบุตร 
40,800/บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,320.00

หจก.จ เจริญกำรเกษตร 5,850/ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 20,986.00/บจก.วิสและบุตร 
40,800/บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,320.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00027,PO6403-0028,PO
6403-00029,PO6403-00030 ลว 
4 มี.ค. 64

15 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 109,280.00       109,280.00  
วิธีเฉพำะเจำะจง

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 22,900.00/หจ.จ.เจริญกำรเกษตร 35,180.00/บจก.ฮอทิโกร 
51,200.00

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 22,900.00/หจ.จ.เจริญกำรเกษตร 35,180.00/บจก.ฮอทิโกร 
51,200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00009,PO6403-00010,P
O6403-00011 ลว 1 มี.ค. 64

16 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,990.00            9,990.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,990.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,990.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00026 ลว 4 มี.ค. 64
17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,400.00            6,400.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,400.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,400.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00025 ลว 4 มี.ค. 64
18 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 880.00              880.00         วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 880.00 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 880 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00024 ลว 3 มี.ค. 64

19
จัดซ้ือวัสดอุปกรณ์ส ำหรับห้องวิเครำะห์สำย จ ำนวน 32
 รำยกำร

34,560.00          34,560.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 26,595.00 บำท / หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
7,965.00 บำท

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 26,595.00 บำท / หจก.เชียงใหม่มำนะ
พำนิช 7,965.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00032,PO6403-00033 
ลว 4 มี.ค. 64

20 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00          15,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 15,000 บ. นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00059 ลว.8 มี.ค.64
21 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 17,000.00          17,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 17,000 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 17,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00060 ลว.8 มี.ค.64
22 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,240.00          15,240.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,540 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,540 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00061 ลว.8 มี.ค.64

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 มีนำคม 2564



หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,700 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00062 ลว.8 มี.ค.64
23 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 28,479.00          28,479.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,529 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,529 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00063 ลว.8 มี.ค.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 16,950 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 16,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00064 ลว.8 มี.ค.64
24 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 12,489.25          12,489.25    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,415 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,415 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00066 ลว.8 มี.ค.64

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 5,074.25 บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 5,074.25 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00067 ลว.8 มี.ค.64
25 จ้ำงเหมำบริกำรทอสอบฤทธ์ิทำงเภสัช จ ำนวน 1 รำย 150,000.00       150,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิธร ศิริลุน 150,000 บำท นำงสำวศศิธร ศิริลุน 150,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00049 ลว.5 มี.ค.64
26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 16,300.00          16,300.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอังก้ีวัสดุก่อสร้ำง 16,300 บำท ร้ำนอังก้ีวัสดุก่อสร้ำง 16,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00044 ลว.5 มี.ค.64
27 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 30,100.00          30,100.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 30,100 บำท หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 30,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00046 ลว.5 มี.ค.64
28 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,700.00          14,700.00    วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 14,700 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 14,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00044 ลว.5 มี.ค.64
29 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 59,070.00          59,070.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 59,070 บำท บ.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 59,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0004 ลว.5 มี.ค.64
30 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยำกร 269,688.00       269,688.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร 158,368 บ./บจก.วิสลุตร จ ำนวน 1 รำยกำร บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำร 158,368 บ./บจก.วิสลุตร จ ำนวน 1 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00012 ลว.2 มี.ค.64

18,900 บ./บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 15,300 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 18,900 บ./บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 15,300 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง PO6403-00013 ลว. 2 มี.ค.64
จ ำนวน 2 รำยกำร 77,120 บ. จ ำนวน 2 รำยกำร 77,120 บ. PO6403-00014 ลว. 2 มี.ค.64

PO6403-00015 ลว. 2 มี.ค.64
31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 29 รำยกำร 23,752.00          23,752.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 4 รำยกำร จ ำนวน 4 รำยกำร 2,000 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 4 รำยกำร จ ำนวน 4 รำยกำร 2,000 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00034 ลว. 4 มี.ค.64

จ ำนวน 8 รำยกำร 14,352 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร จ ำนวน 8 รำยกำร 14,352 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร PO6403-00035 ลว. 4 มี.ค.64
7,400 บ. 7,400 บ. PO6403-00036 ลว. 4 มี.ค.64

32 จัดจ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 4 รำยกำร 33,500.00          33,500.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 33,500 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 33,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00068 ลว. 8 มี.ค.64
33 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษ๖ร จ ำนวน 5 รำยกำร 28,080.00          28,080.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำกัด จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ บจก. แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำกัด จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00070 ลว. 8 มี.ค.64

จ ำนวน 1 รำยกำร 4,680 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 17,400 บ. จ ำนวน 1 รำยกำร 4,680 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 17,400 บ. PO6403-00071 ลว. 8 มี.ค.64
PO6403-00072 ลว. 8 มี.ค.64

34 จัดซ้ือกล่องบรรจุผลผลิต (พริก) 30,000.00          30,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00069 ลว. 8 มี.ค.64
35 จัดซ้ือมุ้งไนล่อนตำข่ำย 32 ตำ จ ำนวน 12 ม้วน 62,040.00          62,040.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 62,040 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 62,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00065 ลว. 8 มี.ค.64
57 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00            3,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 3,000.00 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 3,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00050 ลว 5 มี.ค. 64
58 จ้ำงวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 9,549.75            9,549.75      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฎบัติกำรกลำง 9,549.75 บำท บจก.ห้องปฎบัติกำรกลำง 9,549.75 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00053 ลว 5 มี.ค. 64
59 จัดซ้ือต้นกล้ำเสำวรสเปล่ียนยอดพันธ์ุไทนุง 35,000.00          35,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเคออ สุขเงินนอน 35,000.00 บำท นำยเคออ สุขเงินนอน 35,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00051 ลว 5 มี.ค. 64 
60 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์เฮมพ์พันธ์ุรับรองเอมพ์ 122,850.00       122,850.00  วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 122,850 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 122,850 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-000055 ลว 5 มี.ค. 64

61
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร

133,761.00       133,761.00  วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 15,186.00 /หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 106,750.00/หจก.เคมีกิจ
เกษตร 11,825.00 บ.

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 15,186.00 /หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 106,750.00/หจก.เคมี
กิจเกษตร 11,825.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00056,PO6403-00057,P
O6403-00058 ลว 5 มี.ค. 64

62
จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ืองซีลสูญญำกำศ จ ำนวน 1 
รำยกำร

856.00              856.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บ. หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จ ำกัด / 856 บ. บ. หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จ ำกัด / 856 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00073 ลว. 9 มี.ค. 64

63 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 2,635.00            2,635.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,679 บ./หจก.ศิริวงศพำนิช 2,996 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,474 บ./หจก.ศิริวงศพำนิช 161 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00047 ลว 5 มี.ค. 64
PO6403-00048 ลว 5 มี.ค. 64

64 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษ๖ร จ ำนวน 9 รำยกำร 18,689.00          18,689.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,594 บ./บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,594 บ./บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0011 ลว.10 มี.ค.64
6,295 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร 1,490 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,295 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร 1,490 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร APO6403-0012 ลว.10 มี.ค.64
จ ำนวน 2 รำยกำร 4,310 บ. จ ำนวน 2 รำยกำร 4,310 บ. APO6403-0013 ลว.10 มี.ค.64

APO6403-0014 ลว.10 มี.ค.64

65
จัดซ้ือเมล็ดพันธ์เฮมพ์ จ ำนวน 2666 กก

399,900.00       399,900.00  วิธีเฉพำะเจำะจง
มูลนิธิโครงกำรหลวง 399,900.00 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 399,900.00 บำท

APO6403-0005 ,PO6403-00054 
ลว 5 มี.ค. 64

66 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00          30,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 30,000 บำท หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00079 ลว 10 มี.ค. 64
67 จ้ำงส ำรวจข้อมมูลชุมชนต้นแบบ จ ำนวน 1 งำน 30,000.00          30,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำว วรรณฤดี อุทิศรัมย์ 30,000 บำท นำงสำว วรรณฤดี อุทิศรัมย์ 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0010 ลว 10 มี.ค. 64
68 จ้ำงเหมำบริกำรดูแลแปลงทดสอบพันธ์ุพืช จ ำนวน 4 โรงเรือน 40,000.00          40,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สุทธิดำ ทรัพย์ประภำสกุล 40,000 บ. น.ส.สุทธิดำ ทรัพย์ประภำสกุล 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00086 ลว.11 มี.ค.64
69 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงจ ำนวน 21 รำยกำร 84,582.64          84,582.64    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวัสดุก่อสร้ำงโดยนำยเจตจ ำนงค์ นันติยะ 84,582.64 บ. ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวัสดุก่อสร้ำงโดยนำยเจตจ ำนงค์ นันติยะ 84,582.64 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00087 ลว. 11 มี.ค.64
70 จัดซ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 40,880.00          40,880.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,550 บ./บจก.เอ แอนด์ เอ บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,550 บ./บจก.เอ แอนด์ เอ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00090 ลว. 11 มี.ค.64

นีโอ เทคโนโลยี จ ำนวน 8 รำยกำร 39,330 บ. นีโอ เทคโนโลยี จ ำนวน 8 รำยกำร 39,330 บ. PO6403-00091 ลว. 11 มี.ค.64

71
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรแปรรูปผลผลิตฯ จ ำนวน 2 
รำยกำร

20,715.00          20,715.00    วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 20,715 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 20,715 บ. 

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00092 ลว. 11 มี.ค.64

72 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 72,904.00          72,904.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 60,890 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 60,890 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00093 ลว. 11 มี.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,014 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,014 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00094 ลว. 11 มี.ค.64

73 จัดซ้ือต้นกล้ำไผ่ จ ำนวน 2 รำยกำร 11,000.00          11,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 11,000 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 11,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00095 ลว. 11 มี.ค.64



74 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 34,450.00          34,450.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 24,450 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 24,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0017 ลว. 11 มี.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 10,000 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0018 ลว. 11 มี.ค.64

75 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 71,320.00          71,320.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,500 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0019 ลว. 11 มี.ค.64
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 67,820 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 67,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0020 ลว. 11 มี.ค.64

76
จัดจ้ำงวิเครำะห์สำรส ำคัญชำเลือดมังกร จ ำนวน 3 
รำยกำร

29,371.50          29,371.50    วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 29,371.50 บ. บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 29,371.50 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00081 ลว. 10 มี.ค.64

77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรจ ำนวน 5 รำยกำร 59,980.00          59,980.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยน.ส.ศศินันธกำนต์ ชัยวนนณำ 59,980 บ. ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยน.ส.ศศินันธกำนต์ ชัยวนนณำ 59,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00082 ลว.10 มี.ค.64
78 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 43,955.00          43,955.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 43,955 บำท บ.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 43,955 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0003 ลว. 5 มี.ค.64
79 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 46,375.00          46,375.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 46,375 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 46,375 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00080 ลว. 10 มี.ค.64

80
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำแหล่ง
น้ ำฯ

206,000.00       206,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธ์ิพำนิชย์ โดยนำยประสิทธ์ิ บุญขวำง 206,000 บ. ร้ำนประสิทธ์ิพำนิชย์ โดยนำยประสิทธ์ิ บุญขวำง 206,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
APO6403-0007 ลว.9 มีค.64

ปำงมะโอ จ ำนวน 4 รำยกำร
81 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,250.00          10,250.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 10,250 บ. บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 10,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00083 ลว. 11 มี.ค.64
82 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,750.00            9,750.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 9,750 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 9,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00085 ลว. 11 มี.ค.64

83 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กย 6171 ชม. 16,873.90          16,873.90    วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส / 16,873.90 บ. อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส / 16,873.90 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO64033-00084 ลว. 11 มี.ค. 64
84 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กย 6170 ชม. 4,815.00            4,815.00      วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส / 4,815.00 บ. อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส / 4,815.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00088 ลว. 11 มี.ค. 64
85 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บท 2244 พะเยำ 31,736.20          31,736.20    วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส / 31,736.20 บ. อู่ ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส / 31,736.20 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00089 ลว. 11 มี.ค. 64
86 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,800.00          10,800.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ำกัด 10,800 บ. บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ำกัด 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00076 ลว.9 มี.ค.64
87 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 25,600.00          25,600.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส  25,600 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส  25,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0006 ลว.9 มี.ค.64
88 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,875.00            7,875.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 7,875 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 7,875 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00075 ลว.9 มี.ค.64
89 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 63,000.00          63,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 63,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 63,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00074 ลว.9 มี.ค.64
90 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00            6,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 6,000 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00077 ลว.9 มี.ค.64
91 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 18 รำยกำร 86,520.00          86,520.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ภู่พิสิฐ จ ำกัด 86,520 บ. บ.ภู่พิสิฐ จ ำกัด 86,520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0002 ลว.4 มี.ค.64
92 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 12 รำยกำร 128,060.00       128,060.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคทวีทรัพย์ วัสดุก่อสร้ำง 128,060 บ. ร้ำนโชคทวีทรัพย์ วัสดุก่อสร้ำง 128,060 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0023 ลว. 15 มี.ค.64
93 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 9,310.00            9,310.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮิลล์คอฟฟ์ จก. 9,310 บ. บ.ฮิลล์คอฟฟ์ จก. 9,310 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00020 ลว.3 มีค.63
94 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2 รำยกำร 21,000.00          21,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน จก. 21,000 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0021 ลว.11 มีค.63
95 จัดซ้ือวัดสุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 14,870.00          14,870.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.วัสดุก่อสร้ำง โดยนำยทน สิทธิจันทร์ 14,870 บ. ร้ำน ท.วัสดุก่อสร้ำง โดยนำยทน สิทธิจันทร์ 14,870 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0024 ลว. 15 มี.ค.64
96 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 16,613.00          16,613.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,149 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,149 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00106 ลว. 15 มี.ค.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,580 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,580 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00107 ลว. 15 มี.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,884 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,884 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00108 ลว. 15 มี.ค.64

97
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร

50,400.00          50,400.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 14,940 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 35,460.00 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 14,940 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 35,460.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
APO6403-0015 , APO6403-0016
 ลว 10 มี.ค. 64

98 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 2 รำยกำร 11,440.44          11,440.44    วิธีเฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 11,440.44 บ. องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 11,440.44 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00109 ลว 15 มี.ค. 64
99 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร 98,761.00          98,761.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 98,761.00 บำท หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 98,761.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00103 ลว 12 มี.ค. 64
100 จัดซ้ือกล้ำเงำะ จ ำนวน 2,000ต้น (เงินยืม) 200,000.00       20,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเวียงสำพันธ์ุไม้ โดยคุมพล เข่ือนเพชร 200,000 บ. ร้ำนเวียงสำพันธ์ุไม้ โดยคุมพล เข่ือนเพชร 200,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00078 ลว.9 มี.ค.64
101 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 28,900.00          28,900.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส  28,900 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส  28,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0027 ลว. 17 มี.ค.64
102 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 14 รำยกำร 9,805.00            9,805.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 9,805 บ. ร้ำนบุญชัย 9,805 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00115 ลว. 17 มี.ค.64
103 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,990.00            9,990.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 9,990 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 9,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00116 ลว. 17 มี.ค.64
104 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 15,950.00          15,950.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 15,950 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 15,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00117 ลว. 17 มี.ค.64
105 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 16,020.00          16,020.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยก่อสร้ำง 16,020 บ. หจก.สบเมยก่อสร้ำง 16,020 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00118 ลว. 17 มี.ค.64
106 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20 รำยกำร 32,159.92          32,159.92    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวัสดุก่อสร้ำงโดยนำยเจตจ ำนงค์ นันติยะ 32,159.92 บ. ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวัสดุก่อสร้ำงโดยนำยเจตจ ำนงค์ นันติยะ 32,159.92 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00119 ลว. 17 มี.ค.64
107 จัดจ้ำงออกแบบและจัดท ำส่ือ 1 รำยกำร 5,400.00            5,400.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,400 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00120 ลว. 17 มี.ค.64
108 จัดซ้ือตะกร้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 76,500.00          76,500.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 76,500.00 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 76,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00110 ลว 16 มี.ค. 64

109
จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 17 รำยกำร

45,555.00          45,555.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 16,245.00 บ. /บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 29,310.00 บ. ร้ำนเชียงฮง 16,245.00 บ. /บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 29,310.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00112 PO6403-00111 
ลว 16 มี.ค. 64

110
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร

44,850.00          44,850.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร 25,500.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 19,.350.00 บ. บจก.วิสและบุตร 25,500.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 19,.350.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00100 PO6403-00099 
ลว 12 มี.ค. 64

111
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร

9,006.00            9,006.00      
วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2,256.00/บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 6,750.00 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2,256.00/บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 6,750.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00101 PO6403-00102 
ลว 12 มี.ค. 64

112 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 2 รำยกำร 12,000.00          12,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แลบคอนเนคช่ัน 12,000.00 บำท บจก.แลบคอนเนคช่ัน 12,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00098 ลว 12 มี.ค. 64



113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 13,950.00          13,950.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 13,950.00 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 13,950.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0022 ลว 12 มี.ค. 64
114 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 60,000.00          60,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13 60,000.00 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13 60,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00128 ลว 17 มี.ค. 64
115 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 54,600.00          54,600.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 54,600 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 54,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00131 ลว. 18 มี.ค.64
116 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 36,720.00          36,720.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ที.ซำยน์ เทรดด้ิง 36,720 บ. หจก.เอ.ที.ซำยน์ เทรดด้ิง 36,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00104 ลว. 15 มีค.64
117 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 30,545.00          30,545.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 17,825 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 18,025 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 17,825 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00113 ลว. 16 มีค.64

12,720 บ. PO6403-00114 ลว. 16 มีค.64
118 จัดซ้ือถ่ัวแดงหลวง จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00          25,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 25,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0025 ลว. 16 มีค.64
119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 52,298.00          52,298.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,998 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,998 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00135 ลว. 18 มี.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 47,300 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 47,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00136 ลว. 18 มี.ค.64
120 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 91,800.00          91,800.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส  91,800 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส  91,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0032 ลว. 18 มีค.64
121 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00          15,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส  15,000 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส  15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0033 ลว. 18 มีค.64

122
จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน 95-9582 
กทม.

3,650.00            3,650.00      
วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท บีคำร์เซอร์วิส 3,650 บ. ร้ำนสมำร์ท บีคำร์เซอร์วิส 3,650 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00137 ลว. 18 มี.ค.64

123
จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน นง 5291 ชม.

770.40              770.40         
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 770.40 บ. บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 770.40 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00138 ลว. 18 มี.ค.64

124 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0043 ลว. 3 มี.ค. 64
125 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0044 ลว. 8 มี.ค. 64
126 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0045 ลว. 10 มี.ค. 64
127 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0046 ลว. 3 มี.ค. 64
128 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบุรณ์  3,600 บ. นำยสุชำติ  สมบุรณ์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0047 ลว. 8 มี.ค. 64
129 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0048 ลว. 8 มี.ค. 64
130 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0049 ลว. 10 มี.ค. 64
131 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0050 ลว. 5 มี.ค. 64
132 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00167 ลว. 3 มี.ค. 64
133 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00168 ลว. 5 มี.ค. 64
134 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00169 ลว. 10 มี.ค. 64
135 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00170 ลว. 8 มี.ค. 64
136 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00171 ลว. 8 มี.ค. 64
137 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ  1,800 บ. นำยอุดร มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00172 ลว. 5 มี.ค. 64
138 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00173 ลว. 8 มี.ค. 64
139 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบุรณ์  5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบุรณ์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00174 ลว. 3 มี.ค. 64
140 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00175 ลว. 5 มี.ค. 64
141 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  3,600  บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  3,600  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00176 ลว. 8 มี.ค. 64
142 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00177 ลว. 3 มี.ค. 64
143 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00178 ลว. 10 มี.ค. 64
144 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00179 ลว. 12 มี.ค. 64
145 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00180 ลว. 11 มี.ค. 64
146 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00181 ลว. 11 มี.ค. 64
147 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00182 ลว. 10 มี.ค. 64
148 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00183 ลว. 10 มี.ค. 64
149 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00184 ลว. 10 มี.ค. 64
150 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00185 ลว. 12 มี.ค. 64
151 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00186 ลว. 12 มี.ค. 64
152 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00187 ลว. 12 มี.ค. 64
153 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00188 ลว. 5 มี.ค. 64
154 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00189 ลว. 5 มี.ค. 64
155 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00190 ลว. 5 มี.ค. 64
156 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00191 ลว. 3 มี.ค. 64
157 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00192 ลว. 2 มี.ค. 64
158 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00193 ลว. 4 มี.ค. 64



159 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00194 ลว. 4 มี.ค. 64
160 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00195 ลว. 3 มี.ค. 64
161 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00196 ลว. 8 มี.ค. 64
162 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00197 ลว. 9 มี.ค. 64
163 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00198 ลว. 9 มี.ค. 64
164 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00199 ลว. 9 มี.ค. 64
165 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 10,800.00          10,800.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  10,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00200 ลว. 5 มี.ค. 64
166 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00201 ลว. 8 มี.ค. 64
167 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00202 ลว. 10 มี.ค. 64
169 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00203 ลว. 9 มี.ค. 64
169 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00204 ลว. 10 มี.ค. 64
170 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 23,200.00          23,200.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  23,200 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  23,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00205 ลว. 9 มี.ค. 64
171 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00206 ลว. 2 มี.ค. 64
172 จัดซ้ือกระสอบสำนสีขำว จ ำนวน 1 รำยกำร 1,350.00            1,350.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สิทธิโชค เชียงใหม่ 1,350 บ. บจก.สิทธิโชค เชียงใหม่ 1,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00161 ลว. 19 มี.ค. 64
173 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 5 รำยกำร 6,330.00            6,330.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 6,030 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 750 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 6,030 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00163 ลว. 19 มี.ค. 64

PO6403-00164 ลว. 19 มี.ค. 64
174 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 40,399.00          40,399.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 43,705 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 13,779 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 28,400 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 11,999 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00165 ลว. 19 มี.ค. 64

41,150 บ. PO6403-00166 ลว. 19 มี.ค. 64
175 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 52,965.00          52,965.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงดำววัสดุก่อสร้ำง จก. 52,965 บ. บ.เชียงดำววัสดุก่อสร้ำง จก. 52,965 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0053 ลว. 24 มี.ค.64
176 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 18 รำยกำร 84,424.00          84,424.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 10,197 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 10,197 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0054 ลว. 24 มี.ค.64

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,167 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,167 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0055 ลว. 24 มี.ค.64
บ.วิสและบุตร จก. 9,450 บ./ บ.วิสและบุตร จก. 9,450 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0056 ลว. 24 มี.ค.64
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 24,460 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 24,460 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0057 ลว. 24 มี.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 21,810 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 21,810 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0058 ลว. 24 มี.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 14,340 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 14,340 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0059 ลว. 24 มี.ค.64

177 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 9,814.00            9,814.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,814 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,814 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00219 ลว. 24 มี.ค.64
178 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 24,485.00          24,485.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,855 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,855 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00222 ลว. 24 มี.ค.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 750 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 750 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00223 ลว. 24 มี.ค.64
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 21,880 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 21,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00225 ลว. 24 มี.ค.64

179 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 34 รำยกำร 11,147.40          11,147.40    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,225 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,225 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00227 ลว. 24 มี.ค.64
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,462 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,462 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00229 ลว. 24 มี.ค.64
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 2,460 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 2,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00231 ลว. 24 มี.ค.64

180 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 3,810.00            3,810.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 3,810 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 3,810 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00235 ลว. 24 มี.ค.64
181 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,800.00          12,800.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จก. 12,800 บ. บ.เอกะ อะโกร จก. 12,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00236 ลว. 24 มี.ค.64
182 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 20,000.00          20,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเรืองกำรเกษตร โดยนำงเกรียงไกร งำมคำย 20,000 บ. ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเรืองกำรเกษตร โดยนำงเกรียงไกร งำมคำย 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00237 ลว. 24 มี.ค.64
183 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,675.00            2,675.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,675 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,675 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00238 ลว. 24 มี.ค.64
184 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำ จ ำนวน 5 รำยกำร 9,980.00            9,980.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,980 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00239 ลว. 24 มี.ค.64
185 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,280.00            9,280.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 2,080 บ./ บ.ข่ำนต้ำ จก. 2,080 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00240 ลว. 24 มี.ค.64

บ.ฮอทิโกร จก. 7,200 บ. บ.ฮอทิโกร จก. 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00241 ลว. 24 มี.ค.64
186

จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน จพจ 826 ชม.
6,000.00            6,000.00      

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  6,000 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  6,000 บ.
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6403-00218 ลว. 24 มี.ค. 64
187 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,842.00            2,842.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  2,842 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  2,842 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00220 ลว. 24 มี.ค. 64
188 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 19,000.00          19,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 19,000 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 19,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0029 ลว.17 มี.ค.64
189 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00            7,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00140 ลว.18 มี.ค.64
190 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,360.00            7,360.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,360 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00141 ลว.18 มี.ค.64
191 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยำกร 20,020.00          20,020.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 20,020 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 20,020 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00143 ลว.18 มี.ค.64
192 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,790.00            2,790.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,790 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,790 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0036 ลว.19 มี.ค.64
193 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,240.00          12,240.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 12,240 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 12,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0037 ลว.19 มี.ค.64
194 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,240.00          10,240.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 10,240 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 10,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0038 ลว.19 มี.ค.64
195 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 32,540.00          32,540.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 32,540 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 32,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00153 ลว.19 มี.ค.64



196 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 28,190.00          28,190.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 28,190 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 28,190 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00155 ลว.19 มี.ค.64
197 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,300.00            2,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.2,300 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.2,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00151 ลว.19 มี.ค.64
198 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,640.00          12,640.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,640 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00150 ลว.19 มี.ค.64
199 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 8,337.00            8,337.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,337 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,337 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00147 ลว.19 มี.ค.64
200 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 8,600.00            8,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,600 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00103 ลว 18 มี.ค. 64
201 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,878.00            9,878.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,878 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,878 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00142 ลว.18 มี.ค.64
202 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 32,620.00          32,620.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง 32,620 บ. ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง 32,620 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0060 ลว.24 มี.ค.64
203 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,250.00          11,250.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ 11,250 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ 11,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00217 ลว.24 มี.ค.64
204 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 12,160.00          12,160.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จก. 12,160 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จก. 12,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00125 ลว.17 มี.ค.64
205 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 22,500.00          22,500.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ 22,500 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00123 ลว.17 มี.ค.64
206 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 13,200.00          13,200.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ 13,200 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ 13,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0028 ลว.17 มี.ค.64
207 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 21,504.00          21,504.00    วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 21,504 บ. วิสำหกิจกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 21,504 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00121 ลว.17 มี.ค.64
208 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 24,300.00          24,300.00    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 24,300 บ. สหกรณ์กำรเกษตรพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 24,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00122 ลว.17 มี.ค.64
209 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 22,810.00          22,810.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 22,810 บ. ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 22,810 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00124 ลว.17 มี.ค.64
210 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 15 รำยกำร 23,601.00          23,601.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวำนิชบล็อค 23,601 บ. ร้ำนวำนิชบล็อค 23,601 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00126 ลว.17  มี.ค.64

211
จ้ำงวิเครำะห์คุณค่ำทำงโภชนำกำรข้ำว จ ำนวน 5 
รำยกำร

88,168.00          88,168.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกัด 88,168 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) จ ำกัด 88,168 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00144 ลว.18 มี.ค.64

212 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 20,301.00          20,301.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร 6,800 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,097 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,097 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 18,204.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0041 ลว.19 มี.ค.64
18,204.00 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 22,766 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,280 บ. APO6403-0042 ลว.19 มี.ค.64

213 จัดซ้ือตำข่ำยกันแมลง จ ำนวน 1 รำยกำร 32,700.00          32,700.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 32,270.00 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 41,550 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 32,270.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00162 ลว.19  มี.ค.64

214
จ้ำงเหมำบริกำรให้ค ำปรึกษำโครงกำรวิจัย จ ำนวน 1

50,000.00          50,000.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอ ำพรรณ พรมศิริ 50,000 บ. นำงอ ำพรรณ พรมศิริ 50,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00211 ลว.24  มี.ค.64

โครงกำร

215
จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของเช้ือ
เห็ด

30,000.00          30,000.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุกัญญำ หำยทุกข์ 30,000 บ. นำงสำวสุกัญญำ หำยทุกข์ 30,000 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00212 ลว.24  มี.ค.64

216 และแยกเช้ือให้ได้เช้ือบริสุทธ์ิส ำหรับพัฒนำเป็นหัวเช้ือ จ ำนวน
1 โครงกำร

217 จ้ำงเหมำบริกำรทดสอบประสิทธิภำพและศึกษำ
วิธีกำรใช้งำน

90,100.00          90,100.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฉัตรสุดำ เผือกใจแผ้ว 90,100 บ. นำงสำวฉัตรสุดำ เผือกใจแผ้ว 90,100 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00213 ลว.24  มี.ค.64

218 ของต้นแบบชีวภัณฑ์ จ ำนวน 1 โครงกำร
219 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 33,576.00          33,576.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร 15,750 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,874 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ บจก.วิสและบุตร 15,750 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,874 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00214 ลว.24  มี.ค.64

5,952 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 14,340 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,952 บ./ PO6403-00215 ลว.24  มี.ค.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00216 ลว.24  มี.ค.64

220 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,600 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00233 ลว.24 มี.ค.64
221 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,500.00            3,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,500 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00234 ลว.24 มี.ค.64
222 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,441.00          12,441.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 12,441 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 12,441 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00221 ลว.24 มี.ค.64
223 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,015.00          15,015.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,015 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,015 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00224 ลว.24 มี.ค.64
224 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 20,328.00          20,328.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร จ ำกัด 20,328 บ. บ.เคมีกิจเกษตร จ ำกัด 20,328 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00227 ลว. 24 มี.ค.64
225 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 20,210.00          20,210.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 20,210 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 20,210 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00226 ลว.24 มี.ค.64

226
จ้ำงพิมพ์ซองกระดำษหัวจดหมำย จ ำนวน 1 รำยกำร

17,500.00          17,500.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 17,500 บำท หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 17,500 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6403-00262 ลว.29 มี.ค.64

227 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,900.00            9,900.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 9,900 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 9,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0066 ลว.29 มี.ค.64
228 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 97,050.00          97,050.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 97,050 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 97,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00272 ลว.29 มี.ค.64
229 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 13 รำยกำร 59,939.50          59,939.50    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 6,419.50 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 53,520 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 6,419.50 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 53,520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0039 ลว.19 มี.ค.64

APO6403-0040 ลว. 19 มี.ค.64
230 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,370.00            5,370.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4,820 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 550 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4,820 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00156 ลว. 19 มี.ค.64

PO6403-00157 ลว. 19 มี.ค.64
231 จัดซ้ือวัดสุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 6,280.00            6,280.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 500 บ./กบจ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,780 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 500 บ./กบจ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00152 ลว. 19 มี.ค.64

PO6403-00154 ลว. 19 มี.ค.64
232 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 6,204.00            6,204.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,684 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,684 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,684 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,684 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00148 ลว. 19 มี.ค.64



PO6403-00149 ลว. 19 มี.ค.64
233 จัดซ้ือต้นกล้ำพันธ์ุไม้ จ ำนวน 2 รำยกำร 19,980.00          19,980.00    วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทลำย 19,980 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทลำย 19,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00145 ลว. 19 มี.ค.64
234 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 13 รำยกำร 8,820.00            8,820.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 9 รำยกำร 1,260 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 9 รำยกำร 1,260 บ./บจก.สมำร์ท โซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4รำยกำร 7,560 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00158 ลว. 19 มี.ค.64

บจก.สมำร์ท โซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4รำยกำร 7,560 บ. บจก.สมำร์ท โซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4รำยกำร 7,560 บ. PO6403-00159 ลว. 19 มี.ค.64
235 จัดซ้ือสำยยำงเขียว จ ำนวน 1 ม้วน 5,596.00            5,596.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5,596 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5,596 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00160 ลว. 19 มี.ค.64
236 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุบัตเตอร์นัท 7,000.00            70,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 7,000 บ. สหกรณ์กำรเกษตรพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00242 ลว.25 มี.ค.64
237 จัดจ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำ จ ำนวน  4 รำยกำร 5,547.95            5,547.95      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฏิบัติกรกลำง (ประเทศไทย) /5,547.95 บ. บจก.ห้องปฏิบัติกรกลำง (ประเทศไทย) /5,547.95 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00252 ลว. 25 มี.ค.64
238 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 17 รำยกำร 178,278.00       178,278.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทน สิทธิจันทร์ 178,278 บ. นำยทน สิทธิจันทร์ 178,278 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0073 ลว. 29 มี.ค.64
239 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 67,000.00          67,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 67,000 บ. หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 67,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00292 ลว. 29 มี.ค.64
240 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 48,000.00          48,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.คอมโพสท์ ยูอิ จก. 48,000 บ. บ.คอมโพสท์ ยูอิ จก. 48,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00293 ลว. 23 มี.ค.64
241 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,175.00            4,175.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จก. 4,175 บ. บ.เอกะ อะโกร จก. 4,175 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00246 ลว. 25 มี.ค.64
242 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,300.00            7,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,300 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00243 ลว. 25 มี.ค.64
243 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,290.00            2,290.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน จก.  2,290 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน จก.  2,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00244 ลว. 25 มี.ค.64
244 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,800.00            7,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน 7,800 บำท หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน 7,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00273 ลว. 25 มี.ค.64
245 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 16,592.00          16,592.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 5,792 บำท/บ.แฮนโกรว์เซอร่ี จ ำกัด 10,800 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 5,792 บำท/บ.แฮนโกรว์เซอร่ี จ ำกัด 10,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0064 ลว. 25 มี.ค.64

วิธีเฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0065 ลว. 25 มี.ค.64
246 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 17,400.00          17,400.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,100 บำท/มูลนฺธิโครงกำรหลวง 12,300 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,100 บำท/มูลนฺธิโครงกำรหลวง 12,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00266 ลว. 25 มี.ค.64

PO6403-00267 ลว. 25 มี.ค.64
247 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 25,560.00          7,926.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกัด 25,560 บำท บ.เอกะ อะโกร จ ำกัด 25,560 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00263 ลว. 25 มี.ค.64
248 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,926.00            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 7,926 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 7,926 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00270 ลว. 25 มี.ค.64
249 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 11,908.00          11,908.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด  11,908 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด  11,908 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00271 ลว. 25 มี.ค.64
250 จ้ำงทดสอบกำรก่ออำกำรแพ้ต่อผิวหนังหนู 1 งำน 238,824.00       238,824.00  วิธีเฉพำะเจำะจง สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 238,824 บ. สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 238,824 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00207 ลว.22 มี.ค.64
251 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00            5,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 5,000 บำท หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 5,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00310 ลว.29 มี.ค.64
252 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 28,000.00          28,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 28,000 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 28,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00311 ลว.29 มี.ค.64
253 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 33,150.00          33,150.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 33,150 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 33,150 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0079 ลว.29 มี.ค.64
254 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 46,800.00          46,800.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 46,800 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 46,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0083 ลว.29 มี.ค.64
255 จ้ำงออกแบบและจัดท ำหนังสือ จ ำนวน 100 เล่ม 97,500.00          97,500.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 97,500 บำท หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 97,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00314 ลว.29 มี.ค.64
256 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 256,400.00       256,400.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ตะมำนวัสดุก่อสร้ำง โดยนำงสำวกำญจนำ มุกแก้ว 256,400 บ. ร้ำนแม่ตะมำนวัสดุก่อสร้ำง โดยนำงสำวกำญจนำ มุกแก้ว 256,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0087 ลว. 31 มี.ค.64
257 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ชุด 67,480.00          67,480.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 67,480 บ. บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 67,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00208 ลว.20 มีค.64
258 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 เคร่ือง 84,540.00          84,540.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 84,540 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 84,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00209 ลว. 23 มีค.64
259 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 80,000.00          80,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แสงชัยธุรกิจยำนยนต์ จก. 80,000 บ. บ.แสงชัยธุรกิจยำนยนต์ จก. 80,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00210 ลว. 23 มีค.64
260 จัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬำ จ ำนวน 2 รำยกำร 49,700.00          49,700.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 49,700 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 49,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0051 ลว. 23 มีค.64
261 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 20,000.00          20,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเรืองกำรเกษตร โดยนำงเกรียงไกร งำมคำย 20,000 บ./ร้ำนช ำนำญ ร้ำนหลำนอุ้ยอ้ำย รุ่งเรืองกำรเกษตร โดยนำงเกรียงไกร งำมคำย 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00299 ลว. 29 มีค.64

พัฒนำกำรเกษตร 21,800 บ./ร้ำนนิคมกำรค้ำ 22,400 บ.
262 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00            8,700.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 8,700 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0072 ลว. 15 มี.ค. 64
263 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00            5,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0071 ลว. 22 มี.ค. 64
264 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0070 ลว. 22 มี.ค. 64
265 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0069 ลว. 15 มี.ค. 64
266 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00            8,700.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  8,700 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-00689 ลว. 15 มี.ค. 64
267 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00            3,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0067 ลว. 16 มี.ค. 64
268 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00            1,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0086 ลว. 23 มี.ค. 64
269 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 42,410.00          42,410.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 42,410 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 42,410 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00245 ลว. 25 มี.ค.64
270 จัดซ้อวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 23,395.00          23,395.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 23,395 บ. บจก. แกลสซ่ีแลนด์ 23,395 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00253 ลว. 25 มี.ค.64
271 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 39,211.00          39,211.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5 รำยกำร  17,690 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5 รำยกำร 20,071 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5 รำยกำร  17,690 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5 รำยกำร 20,071 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00248 ลว. 25 มี.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2 รำยกำร 1,450 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2 รำยกำร 1,450 บ. PO6403-00249 ลว. 25 มี.ค.64
PO6403-00251 ลว. 25 มี.ค.64

273 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  9 รำยกำร           23,573.00     23,573.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮน์โกรว์เซอร่ี 4 รำยกำร 11,670 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2 รำยกำร เป็นเงิน 7,915 บ. บจก.แฮน์โกรว์เซอร่ี 4 รำยกำร 11,670 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2 รำยกำร เป็นเงิน 7,915 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00258 ลว. 25 มี.ค.64
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2 รำยกำร 2,812 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1 รำยกำร 1,176 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2 รำยกำร 2,812 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1 รำยกำร 1,176 บ. PO6403-00259 ลว. 25 มี.ค.64

PO6403-00260 ลว. 25 มี.ค.64
PO6403-00261 ลว. 25 มี.ค.64



274 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร             7,605.00       7,605.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 3 รำยกำร 870 บ./บจก.แฮนด์โกรว์ 2 รำยกำร 1,375 บ./ บจก.ข่ำนต้ำ 3 รำยกำร 870 บ./บจก.แฮนด์โกรว์ 2 รำยกำร 1,375 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00254 ลว. 25 มี.ค.64
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1 รำยกำร 2,160 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3 รำยกำร 3,200 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 1 รำยกำร 2,160 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3 รำยกำร 3,200 บ. PO6403-00255 ลว. 25 มี.ค.64

PO6403-0025 ลว. 25 มี.ค.64
PO6403-00257 ลว. 25 มี.ค.64

275 จัดจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 9 รำยกำร             7,430.00       7,430.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล็อก โดยน.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 7,430 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล็อก โดยน.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 7,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00296 ลว. 29 มี.ค.64
276 จ้ำงวิเครำะห์ดิน จ ำนวน 24 ตัวอย่ำง ทดสอบ 6 รำยกำร           25,680.00     25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 25,680 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 25,680 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00300 ลว. 29 มี.ค.64
277 จัดซ้ือปุ๋ย จ ำนวน 32 กระสอบ           17,920.00     17,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิต สุริยบุปผำ 17,920 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ โดยนำยเนรมิต สุริยบุปผำ 17,920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00303 ลว. 29 มี.ค.64
278 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร           14,450.00     14,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักศ์ พลัส(ประเทศไทย) 14,450 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักศ์ พลัส(ประเทศไทย) 14,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0077 ลว. 29 มี.ค.64
279 จัดซ้ือท่อ PVC จ ำนวน 250 ท่อน           25,000.00     25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วำนิชบล็อค 25,000 บ. บจก.วำนิชบล็อค 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0078 ลว. 29 มี.ค.64
280 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 14 ป้ำย             9,800.00       9,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธิกะลัส 9,800 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมน ฤทธิกะลัส 9,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0080 ลว. 29 มี.ค.64
281 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 47,043.00          47,043.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริภัณฑ์ โดยนำยปฐมชัย สิริโม 47,043 บ. ร้ำนสิริภัณฑ์ โดยนำยปฐมชัย สิริโม 47,043 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0084 ลว. 29 มี.ค.64
282 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร           13,799.00     13,799.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จัดซ้ืองวัสดุกำรเกษตร  3 รำยกำร 4,594 บ./นำยวิมล พวกอินแสง 1 รำยกำร 4,500 บ. จัดซ้ืองวัสดุกำรเกษตร  3 รำยกำร 4,594 บ./นำยวิมล พวกอินแสง 1 รำยกำร 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0061 ลว. 25 มี.ค.64

บจก.เคมีกิจเกษตร 2 รำยกำร 4,705 บ. บจก.เคมีกิจเกษตร 2 รำยกำร 4,705 บ. APO6403-0062 1 ลว. 25 มี.ค.64
APO6403-0063 1 ลว. 25 มี.ค.64

283 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร             9,150.00       9,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 9,150 บ. บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 9,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00297 ลว. 29 มี.ค.64
284 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดสร้ำงถังพักน้ ำและท่อส่งน้ ำ        299,140.00   299,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ 299,140 บ. หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ 299,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00279 ลว. 29 มี.ค.64

จ ำนวน 1 โครงกำร
285 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 37 รำยกำร           60,895.00     60,895.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 60,895 บ. ร้ำนบุญชัย 60,895 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00315 ลว.30 มี.ค.64
286 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร        110,000.00   110,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 110,000 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ 110,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0075 ลว.29 มี.ค.64
287 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร           46,250.00     46,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 46,250 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 46,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6403-0081 ลว.29 มี.ค.64
288 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร           12,720.00     12,720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 12,720 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 12,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00312 ลว.29 มี.ค.64
289 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร             8,150.00       8,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 8,150  บ./ บ.ข่ำนต้ำ จก. 8,150  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00313 ลว.29 มี.ค.64
290 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             5,300.00       5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00274 ลว. 22 มี.ค. 64
291 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             8,700.00       8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 8,700 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00275 ลว. 15 มีค. 64
292 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             3,600.00       3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00276 ลว. 17 มี.ค. 64
293 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             3,600.00       3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00277 ลว. 18 มี.ค. 64
294 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             3,600.00       3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ po6403-00278 ลว. 11 มี.ค. 64
295 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             5,300.00       5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00280 ลว. 23 มี.ค. 64
296 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             5,300.00       5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00281 ลว. 22 มี.ค. 64
297 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             7,000.00       7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิดอมทัวร์ 7,000 บ. หจก. คิดอมทัวร์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00282 ลว. 16 มี.ค. 64
298 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             7,000.00       7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิดอมทัวร์ 7,000 บ. หจก. คิดอมทัวร์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00283 ลว. 16 มี.ค. 64
299 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             3,600.00       3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00284 ลว. 22 มี.ค. 64
300 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             5,300.00       5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00285 ลว. 23 มี.ค. 64
301 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             7,000.00       7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 7,000 บ. นำยอุดร  มูลมอญ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00286 ลว. 16 มี.ค. 64
302 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00287 ลว. 19 มี.ค. 64
303 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00288 ลว. 18 มี.ค. 64
304 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00289 ลว. 19 มี.ค. 64
305 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00290 ลว. 15 มี.ค. 64
306 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             7,000.00       7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  7,000.00 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  7,000.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00291 ลว. 12 มี.ค. 64
307 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน           12,600.00     12,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  12,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  12,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00316 ลว. 23 มี.ค. 64
308 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00317 ลว. 24 มี.ค. 64
309 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             5,300.00       5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00318 ลว. 15 มี.ค. 64
310 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00319 ลว. 12 มี.ค. 64
311 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00320 ลว. 23 มี.ค. 64
312 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00321 ลว. 24 มี.ค. 64
313 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00322 ลว. 24 มี.ค. 64
314 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00323 ลว. 23 มี.ค. 64
315 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             7,000.00       7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00324 ลว. 16 มี.ค. 64
316 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             7,000.00       7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00325 ลว. 16 มี.ค. 64
317 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             5,300.00       5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00326 ลว. 17 มี.ค. 64



318 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00327 ลว. 19 มี.ค. 64
319 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00328 ลว. 18 มี.ค. 64
320 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             5,300.00       5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00329 ลว.  17 มี.ค. 64
321 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             5,300.00       5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00330 ลว. 17 มี.ค. 64
322 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00331 ลว. 17 มี.ค. 64
323 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             7,000.00       7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00332 ลว. 15 มี.ค. 64
324 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             3,600.00       3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00333 ลว. 15 มี.ค. 64
325 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00334 ลว. 16 มี.ค. 64
326 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             3,600.00       3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00335 ลว. 15 มี.ค. 64
327 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             3,600.00       3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00336 ลว. 12 มี.ค. 64
328 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             5,400.00       5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00337 ลว. 10 มี.ค. 64
329 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00338 ลว. 12 มี.ค. 64
330 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00339 ลว. 12 มี.ค. 64
331 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00340 ลว. 11 มี.ค. 64
332 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00341 ลว. 11 มี.ค. 64
333 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00342 ลว. 12 มี.ค. 64
334 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน             1,800.00       1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00343 ลว. 12 มี.ค. 64
335 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน           18,000.00     18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 18,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00344 ลว. 15 มี.ค. 64
336 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน           18,000.00     18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 18,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00345 ลว. 15 มี.ค. 64
337 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ ำนวน 1 รำยกำร             3,375.00       3,375.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร 3,375 บ. บ.เอกะ อะโกร 3,375 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00294 ลว. 29 มี.ค. 64
338 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ ำนวน 3 รำยกำร           13,240.00     13,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร 13,240 บ. บ.เอกะ อะโกร 13,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00295 ลว. 29 มี.ค. 64
339 จัดซ้ือตะกร้ำพลำสติก จ ำนวน 1 รำยกำร           62,400.00     62,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 62,400.00 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 62,400.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00298 ลว. 29 มี.ค. 64
340 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร             9,347.00       9,347.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำ 2,475 บ./ร้ำนเชียงฮง 5,152 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 10,000 บ. ร้ำนกฤษณำ 1,280 บ./ร้ำนเชียงฮง 2,580 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00302 ลว. 29 มี.ค. 64

5,487 บ. PO6403-00304 ลว. 29 มี.ค. 64
PO6403-00305 ลว. 29 มี.ค. 64

341 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร           34,567.00     34,567.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,500 บ./บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ 10,800 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,500 บ./บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ 10,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6403-00306 ลว. 29 มี.ค. 64
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 7,666.50 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 14,087 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 11,667 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,600 บ. PO6403-00307 ลว. 29 มี.ค. 64
2,600 บ. PO6403-00308 ลว. 29 มี.ค. 64

342 รำยงำนขอซ้ือชำเลือดมังกรแห้ง             2,400.00       2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงกำละเกต สุลัย / 2,400 นำงกำละเกต สุลัย / 2,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว.877 ลว. 5 มี.ค. 64
343 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร           21,800.00     21,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. นิวแฟช่ันฟลำวเวอร์ / 21,800 หจก. นิวแฟช่ันฟลำวเวอร์ / 21,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2927 ลว. 5 มี.ค. 64
345 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้ำวนำ           39,960.00     39,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ ฝ้ันพรหมมินทร์ / 39,960 นำยวิทยำ ฝ้ันพรหมมินทร์ / 39,960 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2928 ลว. 5 มี.ค. 64
346 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล           84,000.00     84,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสงชำย อินไชย / 84,000 นำยสงชำย อินไชย / 84,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2929 ลว. 5 มี.ค. 64
347 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง           38,728.00     38,728.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ที. กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 38,728 หจก. อำร์ที. กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 38,728 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2930 ลว. 5 มี.ค. 64
348 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุสัตว์             9,000.00       9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ณัฐกำนต์ พรศักด์ิสิริกุล / 9,000 น.ส. ณัฐกำนต์ พรศักด์ิสิริกุล / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2778 ลว. 5 มี.ค. 64
350 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง             8,500.00       8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มำลัยพำณิชย์ / 8,500 มำลัยพำณิชย์ / 8,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2936 ลว. 5 มี.ค. 64
351 รำยงำนขอซ้ือวัสดุประปำ             4,900.00       4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มำลัยพำณิชย์ / 4,900 มำลัยพำณิชย์ / 4,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2937 ลว. 5 มี.ค. 64
352 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง             9,900.00       9,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มำลัยพำณิชย์ / 9,900 มำลัยพำณิชย์ / 9,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2939 ลว. 5 มี.ค. 64
353 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง           60,050.00     60,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มำลัยพำณิชย์ / 60,050 มำลัยพำณิชย์ / 60,050 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2939 ลว. 5 มี.ค. 64
354 รำยงำนขอจ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์           12,000.00     12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒน์กำรป้ำย / 12,000 ร้ำนวัฒน์กำรป้ำย / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2932 ลว. 5 มี.ค. 64
355 รำยงำนขอซ้ือกล้ำกำแฟ           45,000.00     45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 45,000 น.ส.เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2933 ลว. 5 มี.ค. 64
356 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนในพ้ืนท่ีฯ             2,000.00       2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุข แจะแฮะ / 2,000 นำยสุข แจะแฮะ / 2,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2934 ลว. 5 มี.ค. 64
357 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฯ           99,960.00     99,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยลอง ใจปิง / 99,960 นำยลอง ใจปิง / 99,960 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2935 ลว. 5 มี.ค. 64
358 รำยงำนขอซ้ือพัสพัฒนำหล่งน้ ำขนำดเล็กฯ           54,750.00     54,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ธนัตพรกำรค้ำ / 54,750 ธนัตพรกำรค้ำ / 54,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2992 ลว. 5 มี.ค. 64
359 รำยงำนขอซ้ือท่อ PVC           91,250.00     91,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ที. กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 91,250 หจก. อำร์ที. กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 91,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2942 ลว. 5 มี.ค. 64
360 รำยงำนขอซ้ือวัสดุจัดท ำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย             8,100.00       8,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพฤษำดอยค ำ / 8,100 ร้ำนพฤษำดอยค ำ / 8,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2990 ลว. 5 มี.ค. 64
361 รำยงำนขอซ้ือวัสดุสนับสนุนกำรจัดท ำหมูหลุม           14,900.00     14,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรุงเรืองกำรก่อสร้ำง / 14,900 ร้ำนรุงเรืองกำรก่อสร้ำง / 14,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2972 ลว. 5 มี.ค. 64
362 รำยงำนขอจ้ำงเหมำขุดบ่อกักเก็บน้ ำ        100,000.00   100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ สมจำย / 100,000 นำยสมศักด์ิ สมจำย / 100,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2976 ลว 5 มี.ค. 64
363 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล           66,000.00     66,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย อินไชย / 66,000 นำยสมชำย อินไชย / 66,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3169 ลว. 10 มี.ค. 64
364 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้             7,200.00       7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นรำธิป ปนต๊ิบ / 7,200 น.ส.นรำธิป ปนต๊ิบ / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3163 ลว. 10 มี.ค. 64
365 รำยงำนขอจัดจ้ำงขุดลอกฝำยฯ           20,000.00     20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมพิศ พะอิยำง / 20,000 นำยสมพิศ พะอิยำง / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3166 ลว. 10 มี.ค. 64



366 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตเกษตร           11,500.00     11,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.เตียมต๋ำ พรมเสน / 11,500 น.ส.เตียมต๋ำ พรมเสน / 11,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1103 ลว. 19 มี.ค. 64
367 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีแปลงเรียนรู้             9,000.00       9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนที ปรีชำเดชสุข / 9,000 นำยนที ปรีชำเดชสุข / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1102 ลว. 19 มี.ค. 64
368 รำยงำนขอซ้ือวัสดุเพำะเล้ียงเห็ด           19,300.00     19,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุกัญญำ จินะใจ / 19,300 นำงสุกัญญำ จินะใจ / 19,300 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1105 ลว. 19 มี.ค. 64
369 รำยงำนขอซ้ือท่อ PVC        137,500.00   137,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยลอง ใจปิง / 137,500 นำยลอง ใจปิง / 137,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3790 ลว. 24 มี.ค.64
370 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำชำอัสสัมและหน่อกล้วยน้ ำว้ำ           10,000.00     10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. นฤมล โปทำมูล / 10,000 น.ส. นฤมล โปทำมูล / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3985 ลว. 25 มี.ค. 64
371 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุกำแฟอรำบิก้ำ           10,500.00     10,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง / 10,500 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง / 10,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3982 ลว . 25 มี.ค. 64



1 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ 2,800.00            2,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟิฟทีน ไอที โดยนายชิตษนุพงศ์ นันธิ 2,800.00           ร้านฟิฟทีน ไอที โดยนายชิตษนุพงศ์ นันธิ 2,800.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 มี.ค. 64

2 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 50,000.00          50,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 49,752.25         ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 49,752.25         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 มี.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โรงผลิตน้้าด่ืม 550.00               550.00             เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 550.00              ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 550.00             เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00003
2.บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ้ากัด 600.00              ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 1 มี.ค. 64
3.ร้านตนานุวัฒน์ 580.00              

4 ซ้ือปุ๋ยยาและสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช จ้านวน 24 รายการ 199,995.00        199,995.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ้ากัด (จ้านวน 23 รายการ) 242,975.00       บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ้ากัด 114,955.00       พิจารณาแต่ละรายการ PO6403-00004
บริษัท เคมีกิจเกษตร จ้ากัด (จ้านวน 11 รายการ) 101,565.00       (จ้านวน 14 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 1 มี.ค. 64
บริษัท ข่านต้า จ้ากัด (จ้านวน 9 รายการ) 53,280.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด
บริษัท แสนโชคผลิตผล จ้ากัด (จ้านวน 2 รายการ) 37,000.00         บริษัท เคมีกิจเกษตร จ้ากัด 24,040.00         PO6403-00005
มูลนิธิโครงการหลวง (จ้านวน 2 รายการ) 13,200.00         (จ้านวน 4 รายการ) ลว. 1 มี.ค. 64

บริษัท ข่านต้า จ้ากัด 10,800.00         PO6403-00006
(จ้านวน 2 รายการ) ลว. 1 มี.ค. 64

บริษัท แสนโชคผลิตผล จ้ากัด 37,000.00         PO6403-00007
(จ้านวน 2 รายการ) ลว. 1 มี.ค. 64

มูลนิธิโครงการหลวง 13,200.00         PO6403-00008
(จ้านวน 2 รายการ) ลว. 1 มี.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ จ้านวน 4 รายการ 6,335.00            6,335.00          เฉพาะเจาะจง นางจันทร์สม จันทร์ชัย 6,335.00           นางจันทร์สม จันทร์ชัย 6,335.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00009
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 มี.ค. 64

6 ซ้ือสายไฮดรอลิคยกด้ัมพร้อมติดต้ัง รถบรรทุก 6 ล้อ (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 83-1806 เชียงใหม่ จ้านวน 2 รายการ7,195.75            7,195.75          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 7,195.75           ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 7,195.75           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00010
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่จักรวาล แทรคเตอร์ 7,912.65           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 2 มี.ค. 64
3.บริษัท ฟิทส์ จ้ากัด 8,222.95           

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP Laser Jet 1022 หมายเลขครุภัณฑ์ 53-1-13-03/041,250.00            1,250.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,250.00           ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,250.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00011
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 มี.ค. 64

8 ซ้ือพรรณไม้ จ้านวน 83 รายการ 87,980.00          87,980.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สวนบัวฟ้า จ้ากัด 87,980.00         บริษัท สวนบัวฟ้า จ้ากัด 87,980.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 มี.ค. 64

9 ซ้ือครุภัณฑ์เล่ือยโซ่ยนต์ และเคร่ืองสว่านกระแทกไร้สายพร้อมอุปกรณ์เสริม 63,792.00          63,792.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอร์ล่ี.เอ.ไอ.อาร์ จ้ากัด 63,792.00         บริษัท แอร์ล่ี.เอ.ไอ.อาร์ จ้ากัด 63,792.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00013
2.ร้าน ส.เจริญชัย 70,200.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 5 มี.ค. 64
3.ร้านสมบูรณ์การช่าง 72,400.00         

10 ซ้ือครุภัณฑ์เลนส์กล้องถ่ายรูป 4,790.00            4,790.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 4,790.00           บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 4,790.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00014
2.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ากัด 4,890.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 5 มี.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 5,339.30           

11 จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุกโครงเหล็ก หมายเลขทะเบียน บธ 559 เชียงใหม่ 2,500.00            2,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการช่าง โดยนายสิทธิพงษ์ ค้าเผ่า 2,500.00           ร้านชัยเจริญการช่าง โดยนายสิทธิพงษ์ ค้าเผ่า 2,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 มี.ค. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 ซ้ือสายพานแอร์พร้อมติดต้ัง รถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ผษ 5726 เชียงใหม่941.60               941.60             เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่กลการ 941.60              ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่กลการ 941.60             เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00016
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่จักรวาล แทรคเตอร์ 1,037.90           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 16 มี.ค. 64
3.บริษัท ฟิทส์ จ้ากัด 1,070.00           

13 ซ้ือวัสดุประปา จ้านวน 2 รายการ 13,280.00          13,280.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ากัด 13,280.00         บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ากัด 13,280.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00017
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จรัญนิธิโรจน์ 16,600.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 16 มี.ค. 64
3.ร้าน Amozonia Landscape 16,000.00         

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ จ้านวน 8 รายการ5,094.00            5,094.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนาจ้ากัด (จ้านวน 4 รายการ) 2,854.00           บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนาจ้ากัด 904.00             พิจารณาแต่ละรายการ PO6403-00018
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เป่าเปา (จ้านวน 3 รายการ) 1,340.00           (จ้านวน 2 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 17 มี.ค. 64
3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่มานะพานิช (จ้านวน 3 รายการ) 2,110.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด
4.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ (จ้านวน 1 รายการ) 660.00              ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เป่าเปา 1,150.00           PO6403-00019
5.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จ.เจริญการเกษตร (จ้านวน 1 รายการ) 580.00              (จ้านวน 2 รายการ) ลว. 17 มี.ค. 64
6.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา (จ้านวน 2 รายการ) 1,800.00           
7.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร (จ้านวน 2 รายการ) 2,250.00           ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 660.00             PO6403-00020
8.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว (จ้านวน 2 รายการ) 2,250.00           (จ้านวน 1 รายการ) ลว. 17 มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จ.เจริญการเกษตร 580.00             PO6403-00021
(จ้านวน 1 รายการ) ลว. 17 มี.ค. 64

สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 1,800.00           PO6403-00022
(จ้านวน 2 รายการ) ลว. 17 มี.ค. 64

15 จ้างเหมาปรับพ้ืนท่ีลานกิจกรรม P2 15,000.00          15,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 15,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 15,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00023
2.นายวิวัฒน์ แปงเคร่ือง 20,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 18 มี.ค. 64
3.นางสาวอรนุช กันยะ 18,500.00         

16 จ้างเปล่ียนรูปภาพ 2,700.00            2,700.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนายอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 2,700.00           ร้านศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนายอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 2,700.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00024
2.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,880.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 19 มี.ค. 64
3.ล้านนากรอบรูป 3,800.00           

17 ซ้ือไม้ประดับ จ้านวน 12 รายการ 192,020.00        191,700.00      เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 191,700.00       สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 191,700.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00025
2.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 241,550.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 22 มี.ค. 64
3.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 204,070.00       

18 ซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว One Day Trip ไหว้พระ รับบุญ 425.25               425.25             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 425.25              บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 425.25             เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00026
2.บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน) 531.00              ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 23 มี.ค. 64
3.บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ้ากัด 531.00              

19 ซ้ือชุดดอกไม้ไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 9 จุด ส้าหรับโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว One Day Trip ไหว้พระ รับบุญ9,000.00            9,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.นางอัมพร สุยะ 9,000.00           นางอัมพร สุยะ 9,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00027
2.นางอุไร วงมูล 9,500.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 24 มี.ค. 64
3.นางพลอย ปันแดง 10,000.00         

20 จ้างเหมารถแดง (ไป-กลับ) จากศาลปู่แสะย่าแสะไปยังวัดพระธาตุดอยค้า ส้าหรับโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว One Day Trip ไหว้พระ รับบุญ4,000.00            4,000.00          เฉพาะเจาะจง นายดวงจันทร์ สิงห์โทราช 4,000.00           นายดวงจันทร์ สิงห์โทราช 4,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00028
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 มี.ค. 64

21 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส้าหรับงานออกแบบ) 119,552.00        119,552.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด 119,552.00       บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด 119,552.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00029
2.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 126,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 24 มี.ค. 64
3.บริษัท วัชระคอม แอนด์ เนทเวอร์ค 127,330.00       



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้านวน 8 รายการ 14,235.00          14,235.00        เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 14,235.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 14,235.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00030
2.บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ้ากัด 16,456.60         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 24 มี.ค. 64
3.บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1997) จ้ากัด 17,794.10         

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ส้าหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือในการดูแลรักษาสวน จ้านวน 61 รายการ199,995.00        199,995.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อาร์ทีที เทรดด้ิง จ้ากัด 204,110.00       บริษัท อาร์ทีที เทรดด้ิง จ้ากัด 157,090.00       พิจารณาแต่ละรายการ PO6403-00031
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 210,360.00       (จ้านวน 29 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 25 มี.ค. 64
3.ร้านตนานุวัฒน์ 241,170.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 42,905.00         PO6403-00032
(จ้านวน 32 รายการ) ลว. 25 มี.ค. 64

24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับจัดกิจกรรม จ้านวน 5 รายการ 6,357.00            6,357.00          เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศิริวงศ์พานิช (จ้านวน 4 รายการ) 3,857.00           บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด 2,500.00           พิจารณาแต่ละรายการ PO6403-00033
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พศินสยาม (จ้านวน 4 รายการ) 4,305.00           (จ้านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 29 มี.ค. 64
3.ร้าน file shop (จ้านวน 4 รายการ) 4,780.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด
4.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ากัด (จ้านวน 1 รายการ) 2,500.00           ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศิริวงศ์พานิช 3,857.00           PO6403-00034
5.บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1997) จ้ากัด (จ้านวน 1 รายการ) 2,996.00           (จ้านวน 4 รายการ) ลว. 29 มี.ค. 64
6.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้าง จ้ากัด (จ้านวน 1 รายการ) 3,103.00           

25 จ้างท้าป้ายองค์ความรู้พืชสมุนไพร จ้านวน 2 รายการ 29,200.00          29,200.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 29,200.00         ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 29,200.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00035
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 31,600.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 29 มี.ค. 64
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 32,780.00         

26 ซ้ือพรรณไม้ จ้านวน 8 รายการ 25,600.00          25,600.00        เฉพาะเจาะจง นายมนัส แก้วนิรานนท์ 25,600.00         นายมนัส แก้วนิรานนท์ 25,600.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00036
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 มี.ค. 64

27 จ้างประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผ่านส่ือบล็อคเกอร์รีวิว จ้านวน 2 รายการ140,000.00        140,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายบุหงาวลัย คงขวัญ (จ้านวน 1 รายการ) 120,000.00       นายบุหงาวลัย คงขวัญ 120,000.00       พิจารณาแต่ละรายการ PO6403-00037
2.นายกฤษณะ ดาวสวย (จ้านวน 1 รายการ) 20,000.00         (จ้านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 31 มี.ค. 64
3.นายธนรัชต์ เดชวงศ์ญา (จ้านวน 1 รายการ) 23,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด
4.นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์ เพชรทอง (จ้านวน 1 รายการ) 25,000.00         นายกฤษณะ ดาวสวย 20,000.00         PO6403-00038

(จ้านวน 1 รายการ) ลว. 31 มี.ค. 64

28 ซ้ือวัสดุส้าหรับร้านจ้าหน่ายสินค้า จ้านวน 8 รายการ 8,113.00            8,113.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ากัด 8,113.00           บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ากัด 8,113.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 มี.ค. 64

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ้านวน 3 รายการ 33,885.00          33,885.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน) 33,885.00         บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน) 33,885.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 มี.ค. 64

30 จ้างเหมาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 17,900.00          17,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 17,900.00         ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 17,900.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 มี.ค. 64

31 ซ้ืออุปกรณ์ส้าหรับร้านจ้าหน่ายสินค้า จ้านวน 2 รายการ 6,366.50            6,366.50          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทริปเป้ิลคิวแฟช่ัน จ้ากัด (จ้านวน 2 รายการ) 6,366.50           บริษัท ทริปเป้ิลคิวแฟช่ัน จ้ากัด 6,366.50           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00004
2.ร้าน PPN (จ้านวน 1 รายการ) 2,400.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 15 มี.ค. 64
3.ร้าน Ploy Boutidue (จ้านวน 1 รายการ) 2,500.00           
4.หุ่นโชว์ กรุงเทพ (จ้านวน 1 รายการ) 4,000.00           
5.เฮลท์ต้ี แฮร์ (จ้านวน 1 รายการ) 5,900.00           

32 ซ้ือสินค้าส้าหรับร้านจ้าหน่ายกาแฟ จ้านวน 9 รายการ 19,076.75          19,076.75        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 19,076.75         บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 19,076.75         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 17 มี.ค. 64

33 ซ้ือสวิตซ์เคร่ืองป๊ัมน้้า จ้านวน 2 ชุด 4,922.00            4,922.00          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลาย จ้ากัด 4,922.00           บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลาย จ้ากัด 4,922.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00006
2.บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 5,660.30           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด ลว. 18 มี.ค. 64
3.บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 5,414.20           



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

34 ซ้ือวัสดุสินค้าร้านจ้าหน่ายสินค้า จ้านวน 8 รายการ 2,956.25            2,956.25          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 2,956.25           บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 2,956.25           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 มี.ค. 64

35 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ร้านจ้าหน่ายสินค้า จ้านวน 22 รายการ 16,370.00          16,370.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ากัด 16,370.00         บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ากัด 16,370.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6403-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 มี.ค. 64

36 จ้างซ่อมปะยาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3343 เชียงใหม่ 180.00               180.00             ตกลงราคา ร้านสิริธิดา การยาง 180.00              ร้านสิริธิดา การยาง 180.00             เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา
ถูกต้องครบถ้วน กรณีมีความจ้าเป็นเร่งด่วน 

อ้างอิงตามหนังสือ สวพส.(อรอ)/900
ลว. 17 มี.ค. 64

37 ซ้ือไม้ดอกไม้ประดับชมสวนฤดูหนาว (โครงการหลวง) 2,452,500.00     2,452,500.00    เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 2,452,500.00      มูลนิธิโครงการหลวง 2,452,500.00    เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาซ้ือขาย
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 4/2564

ลว. 11 มี.ค. 64

38 ก่อสร้างโรงจอดรถและซ่อมบ้ารุงรถโดยสารชมสวน 2,500,000.00     2,493,633.00    e-bidding 1.บริษัท เอส.อาร์.ดี.999 เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 2,296,500.00     ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าอิง 1,840,301.15    เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างก่อสร้าง
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ว. วัฒนาประสบสุขก่อสร้าง 2,348,000.00     ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด เลขท่ี (อร) 14/2564
3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าอิง 1,840,301.15     ลว. 1 มี.ค. 64
4.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 1,890,000.00     
5.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กายเกษมกิจ 2,110,000.00     
6.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แม่ค้าวิศวกรรม 2,280,000.00     
7.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 1,999,892.29     
8.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น.ดี.สร้างสรรค์ คอนสตรัคช่ัน 2,090,000.00     
9.บริษัท เจ้าสัวออม 168 เชียงใหม่ จ้ากัด 2,250,000.00     
10.บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ เค.จี.พี. คอนสตรัคช่ัน จ้ากัด 2,175,000.00     
11.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทรัพย์ธรณี เทคนิค 1,987,000.00     
12.เอ็มดี ไอเดีย 2,489,000.00     

39 ก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าส้ารองและอุปกรณ์เพ่ือรองรับการให้บริการพ้ืนท่ีบริเวณอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 2,895,700.00     2,895,000.00    e-bidding 1.บริษัท สุวรรณพรอพเพอร์ต้ี (2002) จ้ากัด 2,459,000.00     บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ้ากัด 1,998,211.22    เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างก่อสร้าง
2.บริษัท เจ.พี ซิสเต็มส์ เเอนด์ เเมนเนจเม้นท์ จ้ากัด 2,630,000.19     ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด เลขท่ี (อร) 15/2564
3.บริษัท เมกา อาร์คิเทคท์ จ้ากัด 2,695,000.00     ลว. 9 มี.ค. 64
4.บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จ้ากัด 1,998,211.22     
5.บริษัท ฐานวิศวกรรมและธุรกิจ จ้ากัด 2,441,150.07     
6.บริษัท ทีซีซีพี คอนสตรัคช่ัน จ้ากัด 2,750,000.00     
7.เอ็มดี ไอเดีย 2,790,000.00     
8. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วิษณุ วิศวกรรมไฟฟ้า 2,700,000.00     

40 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอด P๗ 250,000.00        250,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายเอกวิน ก๋องมูล 250,000.00       นายเอกวิน ก๋องมูล 250,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างท้าของ
2.นายวสันต์ วงศ์แก้ว 255,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และราคาต้่าสุด เลขท่ี (อร) 16/2564
3.นายเอนก สมนา        260,000.00 ลว. 10 มี.ค. 64

41 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ (ร้านจ้าหน่ายสินค้า) 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรนันท์ ต่อจากหม่ืน 90,000.00         นางสาวจีรนันท์ ต่อจากหม่ืน 90,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 533/2564

ลว. 11 มี.ค. 64

42 จ้างเหมาบริการคนงาน 55,661.34          55,661.34        เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา อร่ามเวชวิบูลย์ 55,661.34         นางสาวจันจิรา อร่ามเวชวิบูลย์ 55,661.34         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 534/2564

ลว. 12 มี.ค. 64
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