
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
1 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 67,700.00      67,700.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ 67,700 บำท ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ 67,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0012 ลว.4 มิย 64
2 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200.00         7,200.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 7,200 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 7,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0011 ลว.4 มิย 64
3 จ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 2 รำยกำร 13,000.00      13,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 13,000 บำท ร้ำนอินดีไซร์ 13,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0013 ลว.4 มิย 64
4 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,000.00      10,000.00              เฉพำะเจำะจง นำย ทองอินทร์ ย่ิงคุณจุตุรัส 10,000 บำท นำย ทองอินทร์ ย่ิงคุณจุตุรัส 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00016 ลว. 4 มิย 64
5 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 15,000.00      15,000.00              เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและสัตว์เล้ียง ม.13 15,000 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและสัตว์เล้ียง ม.13 15,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00015 ลว. 4 มิย 64
6 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00      15,000.00              เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินททรีย์ต ำบลแม่นำจร 15,000 บำท วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินททรีย์ต ำบลแม่นำจร 15,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00014 ลว. 4 มิย 64
7 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 18,770.00      18,770.00              เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,200 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,570 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,200 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,570 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00017 ลว. 4 มิย 64

PO6406-00018 ลว. 4 มิย 64
8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 9,980.00         9,980.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,980 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00019 ลว. 4 มิย 64
9 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 9,588.00         9,588.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  9,588 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช  9,588 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0010 ลว. 4 มิย 64

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 29,790.00      29,790.00              เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 29,790 บำท บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 29,790 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0045 ลว. 28 พค. 64
11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 9,237.00         9,237.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,608 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,057 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,282 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,955 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00214 ลว.28 พค.64

PO6405-00215 ลว.28 พค.64
12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 29,680.00      29,680.00              เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 29,790 บำท บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 29,680 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00216 ลว.28 พค.64
13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 55,170.00      55,170.00              เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร 15,300 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 26,703 บ./หจก. บ.วิสและบุตร 15,300 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,374 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00217 ลว.28 พค.64

ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,374 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 50,988 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 35,496 บ. PO6405-00218 ลว.28 พค.64
PO6405-00219 ลว.28 พค.64

14 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 19,600.00      19,600.00              เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 19,790 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 22,490 บ./ หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 19,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00222 ลว.28 พค.64
หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 19,600 บ.

15 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 4,560.00         4,560.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,560 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 4,740 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00224 ลว.28 พค.64
16 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00      20,000.00              เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 20,000 บ. บ.ข่ำนต้ำ 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00240 ลว.31 พค.64
17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,950.00         9,950.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 9,950 บ. ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 9,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00001 ลว. 1 มิ.ย.64
18 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,400.00         8,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 8,400 บ. นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 8,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00002 ลว. 1 มิ.ย.64
19 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,995.00      19,995.00              เฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี 19,995 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี 19,995 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00004 ลว. 1 มิ.ย.64
20 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00      20,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสิริกร หน่อต้ือ 20,000 บ. นำงสิริกร หน่อต้ือ 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00005 ลว. 1 มิ.ย.64
21 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 33,983.00      33,983.00              เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,480 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,480 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00006 ลว. 1 มิ.ย.64

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,103 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,103 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00007 ลว. 1 มิ.ย.64
บ.วิสและบุตร จก. 20,400 บ. บ.วิสและบุตร จก. 20,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00008 ลว. 1 มิ.ย.64

22 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,560.00         4,560.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,560 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00009 ลว. 1 มิ.ย.64
23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 3,686.00         3,686.00                 เฉพำะเจำะจง บ.คลังไฟฟ้ำ จก. 3,686 บ. บ.คลังไฟฟ้ำ จก. 3,686 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00010 ลว. 1 มิ.ย.64
24 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 19,880.00      19,880.00              เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 19,880 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 19,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00011 ลว. 1 มิ.ย.64
25 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 4,990.00         4,990.00                 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,990 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00012 ลว. 1 มิ.ย.64
26 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 11,040.00      11,040.00              เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 11,040 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 11,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0001 ลว. 1 มิ.ย.64
27 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 14,911.00      14,911.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,925 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,925 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0002 ลว. 1 มิ.ย.64

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 10,986 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 10,986 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0003 ลว. 1 มิ.ย.64
28 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,200.00         6,200.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,200 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0004 ลว. 1 มิ.ย.64
29 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 17,850.00      17,850.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,850 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 17,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0005 ลว. 1 มิ.ย.64
30 จัดจ้ำงออกแบบและจัดพิมพ์รูปเล่ม รักษ์น้ ำฯ 200,000.00    200,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสน ดีไซด์ โดยน.ส.ปมิตำ เดชำกิจกีรติ 200,000 บ. ร้ำนสิบแสน ดีไซด์ โดยน.ส.ปมิตำ เดชำกิจกีรติ 200,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00047 ลว. 9 มิ.ย.64
31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรและวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 24,322.00      24,322.00              เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,350บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,350บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0026 ลว. 11 มิ.ย.64

บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 6,750 บ./ บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 6,750 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0027 ลว. 11 มิ.ย.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 9,222 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 9,222 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0028 ลว. 11 มิ.ย.64

32 จ้ำงซ่อมคภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,021.00      11,021.00              เฉพำะเจำะจง หจก. พำวเวอร์โซลุช่ัน โพรไวเดอร์ 11,021 บ. หจก. พำวเวอร์โซลุช่ัน โพรไวเดอร์ 11,021 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00050 ลว. 10 มิ.ย. 64
33 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บท 2244 พะเยำ 7,500.00         7,500.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  7,500 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  7,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00052 ลว. 10 มิ.ย. 64
34 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผย 7801 ชม. 12,750.00      12,750.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  12,750 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  12,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00053 ลว. 10 มิ.ย. 64
35 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ 3558 ชม. 6,238.10         6,238.10                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยชนะแอร์  6,238.10 บ. ร้ำนชัยชนะแอร์  6,238.10 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00054 ลว. 10 มิ.ย. 643
36 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 95-9582 กทม. 9,876.10         9,876.10                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยชนะแอร์  9,876.10 บ. ร้ำนชัยชนะแอร์  9,876.10 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00055 ลว. 10 มิ.ย. 64
37 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 3,500.00         3,500.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 3,500 บ. ร้ำนเชียงฮง 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0024 ลว.10 มิย.64
38 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 3 รำยกำร 800.00            800.00                    เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและสัตว์เล้ียง ม.13 800 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและสัตว์เล้ียง ม.13 800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00048 ลว. 10 มิ.ย. 64
39 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุพริก จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00      20,000.00              เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกัด 20,000 บำท สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกัด 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00049 ลว. 10 มิ.ย. 64
40 จัดซ้ือกล้ำไม้ผล จ ำนวน 8 รำยกำร 100,000.00    100,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ 100,000 บำท ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ 100,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00051 ลว. 10 มิ.ย. 64
41 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 85,173.00      85,173.00              เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 45,335 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 86,123 บ./บ.วิสและ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 53,673 บ./บ.วิสและบุตร 31,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00056 ลว. 10 มิ.ย. 64

บุตร 51,936 บ. PO6406-00057 ลว. 10 มิ.ย. 64
42 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 164,750.00    164,750.00            เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,800 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 10,850 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,800 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 6,950 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00058 ลว. 10 มิ.ย. 64

หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 154,000 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 154,000 บำท PO6406-00059 ลว. 10 มิ.ย. 64
PO6406-00060 ลว. 10 มิ.ย. 64

43 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 27,335.00      27,335.00              เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 13,670 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3,395 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,670 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3,395 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00061 ลว. 10 มิ.ย. 64
มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,150 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 6,400 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,150 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 6,400 บ./ PO6406-00062 ลว. 10 มิ.ย. 64
บ.เคมีกิจเกษตร 6,550 บ./บ.ยูเน่ียน ซำยน์ 780 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 2,940 บ./บ.ยูเน่ียน ซำยน์ 780 บ. PO6406-00063 ลว. 10 มิ.ย. 64

PO6406-00064 ลว. 10 มิ.ย. 64
PO6406-00065 ลว. 10 มิ.ย. 64
PO6406-00066 ลว. 10 มิ.ย. 64

44 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร 77,403.00      77,403.00              เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,200 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 31,680 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 20,580 บ./บ.ข่ำนต้ำ 35,770 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00067 ลว. 10 มิ.ย. 64
บ.ข่ำนต้ำ 35,770 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 11,568 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร บ.แกลสซ่ีแลนด์ 11,568 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,485 บ. PO6406-00068 ลว. 10 มิ.ย. 64
20,370 บ. PO6406-00069 ลว. 10 มิ.ย. 64

PO6406-00070 ลว. 10 มิ.ย. 64
45 จัดจ้ำงผลิตแผ่นพับองค์ควำมรู้ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,515.00      15,515.00              เฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 15,515 บ./บ.ประชำกรธุรกิจ บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 15,515 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0033 ลว.15 มิย.64

17,120 บ./บ.เอเบิลครีเอเตอร์ 18,725 บ.

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564



46 จัดจ้ำงออกแบบและจัดพิมพ์ส่ือโปสเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 42,800.00      42,800.00              เฉพำะเจำะจง หจก.พีเอ็น อัพ ชอป เดคอร์ 42,800 บ./นำรำภัทร ก๊อปป้ี 47,936 บ./ หจก.พีเอ็น อัพ ชอป เดคอร์ 42,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00094 ลว.14 มิย.64
หจก.พี.เค.แอดมีเดีย 51,360 บ.

47 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำและ 116,800.00    116,800.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 116,800 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 116,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00098 ลว.14 มิย.64
48 แก้ไขปัญหำภัยแล้ง (โครงกำรฯ แม่สอง) จ ำนวน 2 รำยกำร  
49 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 20,020.00      20,020.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 20,020 บ. ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 20,020 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0041 ลว.15 มิ.ย.64
50 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 25 รำยกำร 14,136.00      14,136.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 10,486 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 10,486 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0042 ลว.15 มิ.ย.64

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,650 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0043 ลว. 15 มิ.ย.64
51 จัดจ้ำงผลิตป้ำยแปลงเกษตรกรตัวอย่ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 53,300.00      53,300.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสน ดีไซด์ โดยน.ส.ปมิตำ เดชำกิจกีรติ 53,300 บ. ร้ำนสิบแสน ดีไซด์ โดยน.ส.ปมิตำ เดชำกิจกีรติ 53,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0044 ลว. 15 มิ.ย.64
52 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 17,100.00      17,100.00              เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 17,100 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จก. 17,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00111 ลว. 15 มิ.ย.64
53 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 6,530.00         6,530.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,530 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00112 ลว. 15 มิ.ย.64
54 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 6,856.50         6,856.50                 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,600 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00113 ลว. 15 มิ.ย.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 650 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 650 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00114 ลว. 15 มิ.ย.64
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 4,606.50 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 4,606.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00115 ลว. 15 มิ.ย.64

55 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 7,360.00         7,360.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,360 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00117 ลว. 15 มิ.ย.64
56 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00         3,000.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 3,000 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 3,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00118 ลว. 15 มิ.ย.64 
57 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 6,090.00         6,090.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,440 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,440 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00119 ลว. 15 มิ.ย.64

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,200 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,200 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00121 ลว. 15 มิ.ย.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,450 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00122 ลว. 15 มิ.ย.64

58 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00         6,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยพะลีจัง กรัณย์ปรำณี 6,000 บ. นำยพะลีจัง กรัณย์ปรำณี 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00123 ลว. 15 มิ.ย.64
59 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,950.00         4,950.00                 เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินททรีย์ต ำบลแม่นำจร 4,950 บ. วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินททรีย์ต ำบลแม่นำจร 4,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00124 ลว. 15 มิ.ย.64
60 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 4 รำยกำร 10,100.00      10,100.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 10,100 บ. ร้ำนบุญชัย 10,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00125 ลว. 15 มิ.ย.64
61 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 2,990.00         2,990.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 675 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 675 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00126 ลว. 15 มิ.ย.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,315 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,315 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00127 ลว. 15 มิ.ย.64
62 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 1,100.00         1,100.00                 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 1,100 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 1,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00128 ลว. 15 มิ.ย.64
63 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร 11,414.00      11,414.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,759 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,759 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00129 ลว. 15 มิ.ย.64

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,655 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,655 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00130 ลว. 15 มิ.ย.64
64 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 7,180.00         7,180.00                 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 7,180 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 7,180 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00131 ลว. 15 มิ.ย.64
65 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 49,880.00      49,880.00              เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 26,100 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 26,100 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00133 ลว. 15 มิ.ย.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 23,780 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 23,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00134 ลว. 15 มิ.ย.64
66 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 29,770.00      29,770.00              เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 29,770 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 29,770 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00135 ลว. 15 มิ.ย.64
67 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 4,950.00         4,950.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 4,950 บ. หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 4,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00136 ลว. 15 มิ.ย.64
68 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 30,000.00      30,000.00              เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเพำะเห็ดท้องถ่ินและเห็ดเศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีสูง 30,000 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเพำะเห็ดท้องถ่ินและเห็ดเศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีสูง 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00137 ลว. 15 มิ.ย.64
69 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00      10,000.00              เฉพำะเจำะจง ทรงพรพันธ์ุไม้ โดยนำงทรงพร ประสำรยำ 10,000 บ. ทรงพรพันธ์ุไม้ โดยนำงทรงพร ประสำรยำ 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00138 ลว. 15 มิ.ย.64
70 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 20,000.00      20,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ โดยนำยวัชรพงษ์วำณิชย์วิริยะกุล 20,000 บ. ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ โดยนำยวัชรพงษ์วำณิชย์วิริยะกุล 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00139 ลว. 15 มิ.ย.64
71 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 75,050.00      75,050.00              เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 75,050 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 75,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00140 ลว. 15 มิ.ย.64
72 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,800 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00141 ลว. 15 มิ.ย.64
73 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,928.00      19,928.00              เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 10,178 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 10,178 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00142 ลว. 15 มิ.ย.64

ร้ำนคลังพลำสติก 9,750 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 9,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00143 ลว. 15 มิ.ย.64
74 จัดซ้ือลูกสุกร 45,000.00      45,000.00              เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 45,000.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง 45,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0030 ลว 11 มิ.ย. 64
75 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,070.00         3,070.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 3,070.00 บำท หจก.เอเชียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก 3,070.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00075 ลว 11 มิ.ย. 64
76 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 9,417.00         9,417.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,125.00 บ,บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5,292.00 บ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,125.00 บ,บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 5,292.00 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00077 PO6406-00076 ลว 11 มิ.ย. 64
77 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 27,500.00      27,500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 27,500.00 บำท ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 27,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0029 ลว 11 มิ.ย. 64
78 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 47,970.00      47,970.00              เฉพำะเจำะจง หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 47,970.00 บ. หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 47,970.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00072 ลว 11 มิ.ย. 64
79 จัดซ้ือต้นกล้ำทองอุไร 10,000.00      10,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพรพันธ์ุไม้ 10,000.00 บำท ร้ำนทรงพรพันธ์ุไม้ 10,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00073 ลว 11 มิ.ย. 64
80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,760.00         9,760.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 9,760.00 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 9,760.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00074 ลว 11 มิ.ย. 64
81 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 25 รำยกำร 23,030.00      23,030.00              เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 23,030.00 บ.บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 64,265.00 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 23,030.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00028 

PO6406-00029 ลว 4 มิ.ย. 64

82 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,860.00         9,860.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,860.00 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,860.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00020 ลว 4 มิ.ย. 64
83 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,830.00         4,830.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,830.00 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,830.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00021 

PO6406-00022  ลว 4 มิ.ย. 64
84 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00      20,000.00              เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 20,000.00 บำท วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 20,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00025 ลว 4 มิ.ย. 64
85 จ้ำงเหมำบริกำรสอบเทียบตู้ 10,700.00      10,700.00              เฉพำะเจำะจง บจก.เมกะฟิล 10,700.00 บ. บจก.เมกะฟิล 10,700.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00027 ลว 4 มิ.ย. 64
86 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 44,930.00      44,930.00              เฉพำะเจำะจง บจก.วำนิชบล็อค 44,930.00 บ. บจก.วำนิชบล็อค 44,930.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00024 ลว 4 มิ.ย. 64
87 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00         5,000.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 5,000.00 บ. หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 5,000.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00023 ลว 4 มิ.ย. 64
88 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 3 รำยกำร 83,481.40      83,481.40              เฉพำะเจำะจง บจก.เอส เอ็ม เคมีคอล ซัพพลำย 83,481.00 บ. บจก.เอส เอ็ม เคมีคอล ซัพพลำย 83,481.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00026 ลว 4 มิ.ย. 64
89 จัดซ้ือชุดตรวจวิเครำะห์ดิน Soil test kit 20,400.00      20,400.00              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญเคมิคอล ซัพพลำย 20,400.00 น. ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญเคมิคอล ซัพพลำย 20,400.00 น. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0018 ลว 4 มิ.ย. 64
90 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 52,900.00      52,900.00              เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  52,900 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  52,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00034 ลว. 7 มิย.64
91 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 28,000.00      28,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  28,000 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  28,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00035 ลว. 7 มิย.64
92 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,300.00      15,300.00              เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 15,300 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 15,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00036 ลว. 7 มิย.64
93 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 17,900.00      17,900.00              เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 17,900 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 17,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00037 ลว. 7 มิย.64
94 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,300.00         7,300.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 7,300 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 7,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00038 ลว. 7 มิย.64
95 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00      10,000.00              เฉพำะเจำะจง บ.เดอะ เอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จก. 10,000 บ. บ.เดอะ เอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จก. 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00105 ลว. 15 มิย.64
96 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,700.00      10,700.00              เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 10,700 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 10,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00106 ลว 15 มิย.64
97 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00      10,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 10,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00109 ลว. 15 มิย.64
98 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,500.00         6,500.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 6,500 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 6,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00110 ลว. 15 มิย.64
99 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,220.30      14,220.30              เฉพำะเจำะจง บ.เดอะแพลนเน็ทพำวเวอร์ จก. 14,220.30 บ. บ.เดอะแพลนเน็ทพำวเวอร์ จก. 14,220.30 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0019 ลว. 7 มิย.64

100 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 63,240.00      63,240.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 65,640 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 65,500 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,240 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 51,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0034 ลว. 15 มิย.64
APO6406-0035 ลว. 15 มิย.64

101 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 22,462.00      22,462.00              เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 21,505 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 14,620 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,645 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 10,695 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0036 ลว. 15 มิย.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 1,122 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 1,122 บ. APO6406-0037 ลว. 15 มิย.64

APO6406-0038 ลว. 15 มิย.64
102 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00         4,500.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,500 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 4,500 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00095 ลว. 14 มิย.64
103 จัดซ้ือตะกร้ำพลำสติก จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00      25,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 25,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00096 ลว. 14 มิย.64



104 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 13,500.00      13,500.00              เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,500 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00097 ลว. 14 มิย.64
105 จัดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 2 รำยกำร 39,000.00      39,000.00              เฉพำะเจำะจง บ.คอมโพสต์ ยูอิ 39,000 บ. บ.คอมโพสต์ ยูอิ 39,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00099 ลว. 14 มิย.64
106 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,110.00         5,110.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,250 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,860 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,250 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,860 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00100 ลว. 14 มิย.64

PO6406-00101 ลว. 14 มิย.64
107 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 13 รำยกำร 117,330.00    117,330.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยพำณิชย์ ค้ำวัสดุ 117,330 บ. ร้ำนชัยพำณิชย์ ค้ำวัสดุ 117,330 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00084 ลว. 14 มิย.64
108 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 27,140.00      27,140.00              เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 27,140 บำท สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 27,140 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0049 ลว. 17 มิย.64
109 จ้ำงท ำโรอัพ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,400.00         7,400.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซร์ 7,400 บำท ร้ำนอินดีไซร์ 7,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0048 ลว. 17 มิย.64
110 จ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงต ำรับผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 100,000.00    100,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวญำนี พงษ์ไพบูลย์ 100,000 บำท นำงสำวญำนี พงษ์ไพบูลย์ 100,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00171 ลว. 17 มิย.64
111 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 11 รำยกำร 2,030.00         2,030.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก 2,030 บำท ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก 2,030 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00173 ลว. 17 มิย.64
112 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 39,600.00      39,600.00              เฉพำะเจำะจง นำงทองใบ ตันตำ 39,600 บำท นำงทองใบ ตันตำ 39,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00148 ลว. 17 มิย.64
113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,730.00      19,730.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 19,730 บำท หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 19,730 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00149 ลว. 17 มิย.64
114 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน  3 รำยกำร 21,614.00      21,614.00              เฉพำะเจำะจง บ.ซีวิค มีเดีย จ ำกัด 21,614 บำท บ.ซีวิค มีเดีย จ ำกัด 21,614 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00151 ลว. 17 มิย.64
115 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,995.00      15,995.00              เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ีนยงสัตว์ 15,995 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ีนยงสัตว์ 15,995 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00150 ลว. 17 มิย.64
116 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 45,520.00      45,520.00              เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 22,510 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 22,510 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00187 ลว. 18 มิ.ย.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,010 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,010 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00188 ลว. 18 มิ.ย.64
บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 18,000 บ./ บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 18,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00189 ลว. 18 มิ.ย.64

117 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 4,985.00         4,985.00                 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,985 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,985 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00190 ลว. 18 มิ.ย.64
118 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 35,775.00      35,775.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง 35,775 บ. ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง 35,775 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00191 ลว. 18 มิ.ย.64
119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,800.00      19,800.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 19,800 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 19,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00192 ลว. 18 มิ.ย.64
120 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 24,000.00      24,000.00              เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 24,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00193 ลว. 18 มิ.ย.64
121 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 650.00            650.00                    เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโด เทคโนโลยี จก. 650 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโด เทคโนโลยี จก. 650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00194 ลว. 18 มิ.ย.64
122 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 11,170.00      11,170.00              เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 11,170 บ. บ.ข่ำนต้ำ จก. 11,170 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00195 ลว. 18 มิ.ย.64
123 จัดจ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในดินและพืช จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง 2 รำยกำร 3,081.60         3,081.60                 เฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 3,081.60 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 3,081.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00153 ลว. 17 มิย.64
124 จัดจ้ำงจัดท ำทะเบียนข้อมูลพ้ืนฐำนข้อมูลรำยแปลงของ 92,720.00      92,720.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 92,720 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 92,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00157 ลว. 17 มิย.64
125 เกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
126 พ้ืนท่ีโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯ แม่สลอง จ ำนวน 3 รำยกำร
127 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 78,000.00      78,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.สุวรรณวัสดุท่ำสองยำง 78,000 บ. หจก.สุวรรณวัสดุท่ำสองยำง 78,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00178 ลว. 17 มิย.64
128 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 37,290.00      37,290.00              เฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยก่อสร้ำง 37,290 บ. หจก.สบเมยก่อสร้ำง 37,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00185 ลว. 17 มิย.64
129 จัดซ้ือวัสดกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 292,738.00    292,738.00            เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 149,150.00 บ. หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 55,593.00 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 23,000.00 บ. หจก.ธ ปรำณีกำเรกษตร 64,995.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 149,150.00 บ. หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 55,593.00 บ. ร้ำนคลังพลำสติก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00231  
130 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร          6,000.00                  6,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส สวัสดีพำณิชย์ 6000.00 บำท หจก.ส สวัสดีพำณิชย์ 6000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00212 ลว 18 มิ.ย. 64
131 จัดจ้ำงพิมพ์คู่มือ       19,500.00               19,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 19,500.00 บำท ร้ำนสิบแสนดีไซน์ 19,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APIO6406-0051 ลว 18 มิ.ย. 64
132 จ้ำงส ำรวจข้อมูลรำยแปลง       48,685.00               48,685.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 48,685.00 หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 48,685.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00215 ลว 18 มิ.ย. 64
133 จ้ำงพิมพ์ซองจดหมำย       11,700.00               11,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 11,700.00 บำท หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 11,700.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00196 ลว 18 มิ.ย. 64
134 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน คคย 57 ชม. จ ำนวน 1 คัน          1,750.00                  1,750.00 เฉพำะเจำะจง ต้นพยอมออโต้  1,750 บ. ต้นพยอมออโต้  1,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00080 ลว. 14 มิ.ย. 64
135 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร          7,500.00                  7,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ินศักดำกุลกำรเกษตร 7,500บ./บ.เคมีกิจเกษตร 7,850 บ. บ.ล้ินศักดำกุลกำรเกษตร 7,500บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00160 ลว. 17 มิ.ย.64
136 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 48,856.20      48,856.20              เฉพำะเจำะจง บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย 48,856.20 บ. บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย 48,856.20 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00161 ลว. 17 มิ.ย.64
137 จัดซ้ือสำรเคมีส ำหรับตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงในผลผลิตด้วย     180,000.00             180,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 180,000 บ./บ.พีเอพี เพำเวอร์ 190,850 บ./ บ.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 180,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00176 ลว. 17 มิ.ย.64
138 เคร่ือง Gas Chromatography จ ำนวน 7 รำยกำร บ.พรอทท์ เอ็นจีเนียร่ิง 194,310 บ.
139 จัดซ้ือวัสดุส ำหรับก ำจัดกล่ิน จ ำนวน 2 รำยกำร          2,000.00                  2,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,000 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00177 ลว. 17 มิ.ย.64
140 จัดซ้ือถุงด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร       14,400.00               14,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 14,400 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 18,000 บ. ร้ำนเชียงฮง 14,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00179 ลว. 17 มิ.ย.64
141 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,252.00      19,252.00              เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 6,600 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 13,880 บ./ บ.ฮอทิโกร 6,600 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,652 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00180 ลว. 17 มิ.ย.64

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,652 บ. PO6406-00181 ลว. 17 มิ.ย.64
142 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 19,440.00      19,440.00              เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,940 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,500 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,940 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00182 ลว. 17 มิ.ย.64

บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 9,000 บ. บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จก. 9,000 บ. PO6406-00183 ลว. 17 มิ.ย.64
PO6406-00184 ลว. 17 มิ.ย.64

143 จัดซ้ือถุงห่อผลไม้ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00      15,000.00              เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,000 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 24,500 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00199 ลว. 18 มิ.ย.64
144 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 24 รำยกำร 5,025.00         5,025.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,479 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,900 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,523 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,132 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00203 ลว. 18 มิ.ย.64

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 11,300 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 370 บ. PO6406-00208 ลว. 18 มิ.ย.64
PO6406-00211 ลว. 18 มิ.ย.64

145 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,760.00         9,760.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 9,760 บ./ร้ำนเชียงใหม่อินเตอร์ 10,240 บ./ ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 9,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00279 ลว. 22 มิ.ย.64
ร้ำนเคพีบี 10,720 บ

146 จัดจ้ำงวิเครำะห์สำระส ำคัญ THC จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 21,400.00      21,400.00              เฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 21,400 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 21,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00275 ลว. 22 มิ.ย.64
147 ขอเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรสี 7,500.00         7,500.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี โดยนำยสุริยัน จันทวรรณ์ 7,500 บ. ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี โดยนำยสุริยัน จันทวรรณ์ 7,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00276 ลว. 22 มิ.ย.64
148 ขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร       10,000.00               10,000.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00277 ลว. 22 มิ.ย.64
149 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร       59,854.00               59,854.00 เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 35,574 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 35,574 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00278 ลว. 22 มิ.ย.64

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 14,130 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 14,130 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00280 ลว. 22 มิ.ย.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,150 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00282 ลว. 22 มิ.ย.64

148 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00         7,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0031  ลว. 8 มิ.ย. 64 
149 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0032  ลว. 7 มิ.ย. 64
150 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,025.00         8,025.00                 เฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์  8,025 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์  8,025 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00078 ลว. 14 มิ.ย. 64
151 จ้ำงซ่อมสำยไฟและเดินท่อพร้อทติดต้ังเบรกเกอร์ จ ำนวน 1 งำน 2,000.00         2,000.00                 เฉพำะเจำะจง บ. แลบคอนเนคช่ัน จ ำกัด  2,000 บ. บ. แลบคอนเนคช่ัน จ ำกัด  2,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00079  ลว. 14 มิ.ย. 64
152 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน กย 6171 ชม. 8,100.00         8,100.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส  8,100 บ. ร้ำนสมำร์ท บี คำร์เซอร์วิส  8,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00081 ลว. 14 มิ.ย. 64.
153 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 49,657.60      49,657.60              เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 49,657.60 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 59,527 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 49,657.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00281 ลว. 22 มิ.ย. 64
154 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 95,498.12      95,498.12              เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 95,498.12 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 114,700.40 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 95,498.12 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00283 ลว. 22 มิ.ย. 64
155 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์  3,600 บ. นำยสุชำติ สมบูรณ์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00085 ลว. 10 มิ.ย. 64
156 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์  3,600 บ. นำยสุชำติ สมบูรณ์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00086 ลว. 10 มิ.ย. 64
157 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์ 1,800 บ. นำยสุชำติ สมบูรณ์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00087 ลว. 9 มิ.ย. 64
158 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์ 1,800 บ. นำยสุชำติ สมบูรณ์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00088 ลว. 9 มิ.ย. 64
159 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์ 1,800 บ. นำยสุชำติ สมบูรณ์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00089 ลว. 8 มิ.ย. 64
160 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00090 ลว. 10 มิ.ย. 64
161 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00091 ลว. 8 มิ.ย. 64
162 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00092 ลว. 10 มิ.ย. 64
163 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00         7,000.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000  บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00093 ลว. 9 มิ.ย. 64



164 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00220 ลว. 16 มิ.ย. 64
165 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00221 ลว. 16 มิ.ย. 64
166 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00222 ลว. 14 มิ.ย. 64
167 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00223 ลว. 14 มิ.ย. 64
168 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00224 ลว. 16 มิ.ย. 64
169 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ  โดยนำยทรงพล  ชมภูพำน 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ  โดยนำยทรงพล  ชมภูพำน 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00225 ลว. 11 มิ.ย. 64
170 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ  โดยนำยทรงพล  ชมภูพำน 3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ  โดยนำยทรงพล  ชมภูพำน 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00226 ลว. 17 ลว. 64
171 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ  โดยนำยทรงพล  ชมภูพำน 1,800 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ  โดยนำยทรงพล  ชมภูพำน 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00227 ลว. 16 มิ.ย. 64
172 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00256 ลว. 15 มิ.ย. 64
173 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00         7,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00257 ลว. 14 มิ.ย. 64
174 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-000258 ลว. 16 มิ.ย. 64
175 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-000259 ลว. 16 มิ.ย. 64
176 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-000260 ลว. 9 มิ.ย. 64
177 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00261 ลว. 8 มิ.ย. 64
178 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00262 ลว. 9 มิ.ย. 64
179 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00263 ลว. 11 มิ.ย. 64
180 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00264 ลว. 14 มิ.ย. 64
181 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00265 ลว. 16 มิ.ย. 64
182 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00266 ลว. 16 มิ.ย. 64
183 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00267 ลว. 15 มิ.ย. 64
184 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00268 ลว. 7 มิ.ย. 64
185 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00269 ลว. 7 มิ.ย. 6
186 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00270 ลว. 8 มิ.ย. 64
187 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00271 ลว. 10 มิ.ย. 64
188 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00272 ลว. 10 มิ.ย. 64
189 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00273 ลว. 9 มิ.ย. 64
190 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00274 ลว. 9 มิ.ย. 64
191 จ้ำงซ่อมรถฟอร์คลิฟ จ ำนวน 1 คัน 4,761.50         4,761.50                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์  4,761.50 บ. หจก. เชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์  4,761.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00296 ลว. 23 มิ.ย. 64
192 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 7,965.00         7,965.00                 เฉพำะเจำะจง บ.วำนิชบล็อค 7,965 บ. บ.วำนิชบล็อค 7,965 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0063 ลว.23 มิย.64
193 ขอจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 200.00            200.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล็อค โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงศ์ษำ 200 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล็อค โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงศ์ษำ 200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00287 ลว.23 มิย.64
194 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,820.00      10,820.00              เฉพำะเจำะจง หจก.สวัสดีพำณิชย์ 10,820 บ. หจก.สวัสดีพำณิชย์ 10,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00290 ลว.23 มิย.64
195 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 31,800.00      31,800.00              เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 31,800 บ. บ.ฮอทิโกร 31,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0014 ลว.4 มิ.ย.64
196 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00      15,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 15,000 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00030 ลว.4 มิย. 64
197 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 10,077.00      10,077.00              เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 10,077 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 10,077 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00251 ลว.18 มิ.ย.64
198 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,345.00         5,345.00                 เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,345 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,345 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00254 ลว.18 มิย. 64
199 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 56,765.00      56,765.00              เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 56,765 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 56,765 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0054 ลว.18 มิย.64
200 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00         1,500.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,500 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0015 ลว.4 มิย.64
201 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 19,950.00      19,950.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัดจันทร์กำรไฟฟ้ำ 19,950 บ. ร้ำนวัดจันทร์กำรไฟฟ้ำ 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0017 ลว.4 มิย.64
202 จ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในดิน จ ำนวน 1 รำยกำร 9,758.40         9,758.40                 เฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง 9,758.40 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง 9,758.40 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00218 ลว.18 มิย.64
203 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 42,000.00      42,000.00              เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 42,000 บ. วิสำหกิจกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 42,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00213 ลว.18 มิย.64
204 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 19 รำยกำร 29,987.00      29,987.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 29,987 บ. ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 29,987 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00230 ลว.18 มิย.64
205 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 6,000.00         6,000.00                 เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 6,000  บ. วิสำหกิจกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 6,000  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00206 ลว.18 มิย.64
206 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 50,895.00      50,895.00              เฉพำะเจำะจง หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 50,895.00 บ. หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 50,895.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0052 ลวง18 มิย.64
207 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,450.00         9,450.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 9,450 บ. นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 9,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00210 ลว.18 มิย.64
208 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 13,500.00      13,500.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 13,500.00 บ. หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 13,500.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00209 ลว.18 มิย.64
209 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 24 รำยกำร 19,348.00      19,348.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 19,348 บ. หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 19,348 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00250 ลว.18 มิย.64
210 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 5,500.00         5,500.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,500 บ. หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00201 ลว.18 มิย.64
211 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 11,659.00      11,659.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 11,659 บ. หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 11,659 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00228 ลว.18 มิย.64
212 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 6 รำยกำร 29,692.00      29,692.00              เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 29,692 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 29,692 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00252 ลว.18 มิย.64
213 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,100.00         5,100.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 5,100 บ. บ.ข่ำนต้ำ 5,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00216 ลว.18 มิย 64
214 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 3,400.00         3,400.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 3,400 บ. บ.ข่ำนต้ำ 3,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00229 ลว.18 มิย.64
215 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,030.00         3,030.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ 3,030 บ. หจก.เอเซียปศุสัตว์ 3,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00204 ลว.18 มิย. 64
216 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 18,750.00      18,750.00              เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 18,750 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 18,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0053 ลว.18 มิย.64
217 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 55,310.00      55,310.00              เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 55,310 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 55,310 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0055 ลว.18 มิย.64
218 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 19,100.00      19,100.00              เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,100 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0056 ลว.18 มิย.64
219 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 18,300.00      18,300.00              เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 18,300 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 18,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00217 ลว.18 มิย.64
220 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 17,800.00      17,800.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ทีเอ็มโปรแกรสแล็บ 17,800 บ. หจก.ทีเอ็มโปรแกรสแล็บ 17,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00200 ลว.18 มิย.64
221 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 8,345.00         8,345.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,345 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,345 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00253 ลว.18 มิย.64
222 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,250.00      29,250.00              เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 29,250 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 29,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00214 ลว.18 มิย.64
223 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,500.00         6,500.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 6,500 บ. บ.ข่ำนต้ำ 6,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00255 ลว.18 มิย.64
224 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 8,700.00         8,700.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,700 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00031 ลว.4 มิย.64
225 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,847.00         2,847.00                 เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,847 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,847 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00202 ลว.18 มิย.64 
226 จ้ำงผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 200,000.00    200,000.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ทรำยมีเดีย โปรดักช่ัน 200,000 บ. หจก.ทรำยมีเดีย โปรดักช่ัน 200,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00237 ลว.18 มิย.64
227 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 45,000.00      45,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนจุรีพันธ์ุไม้ 45,000 บ. ร้ำนจุรีพันธ์ุไม้ 45,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00293 ลว.23 มิย.64
228 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 26,500.00      26,500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริภัณฑ์ 26,500 บ. ร้ำนสิริภัณฑ์ 26,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00292 ลว.23 มิย.64
229 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 81,000.00      81,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.สุวรรณวัสดุท่ำสองยำง 81,000 บ. หจก.สุวรรณวัสดุท่ำสองยำง 81,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00288 ลว.23 มิย.64
230 จ้ำงผลิตส่ือเรียนรู้ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,700.00      20,700.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 20,700 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 20,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00295 ลว.23 มิย. 64
231 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 38,800.00      38,800.00              เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 38,800  บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 38,800  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00289 ลว.23 มิย.64
232 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 19,950.00      19,950.00              เฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียนซำยน์ 19,950 บ. บ.ยูเน่ียนซำยน์ 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00294 ลว.23 มิย 64
233 จ้ำงจัดท ำทะเบียนข้อมูลรำยแปลงฯ จ ำนวน 4 รำยกำร 133,660.00    133,660.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 133,660 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 133,660 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00298 ลว.24 มิย 64
234 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 13,700.00      13,700.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 13,700 บ. ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 13,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00291 ลว.23 มิย 64
235 จัดจ้ำงท ำป้ำยองค์ควำมรู้ฯจ ำนวน 1 รำยกำร 13,600.00      13,600.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสน ดีไซน์ 13,600 บ. ร้ำนสิบแสน ดีไซน์ 13,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00309 ลว.25 มิย 64
236 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5 รำยกำร 5,709.00         5,709.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,709 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 5,709 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00326 ลว. 28 มิ.ย.64



237 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 90,923.00      90,923.00              เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 70,563 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 70,563 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00327 ลว. 28 มิ.ย.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,120 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,120 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00328 ลว. 28 มิ.ย.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,240 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00329 ลว. 28 มิ.ย.64

238 จัดจ้ำงส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลฯ แม่มะลอ 30,000.00      30,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณฤดี อุทิศรัมย์ 30,000 บ. น.ส.วรรณฤดี อุทิศรัมย์ 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0072 ลว. 28 มิ.ย.64
239 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 19 รำยกำร 173,740.00    173,740.00            เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 24,660 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 43,280 บำท/บ.ฮอทิโกร 105,800 บำท บ.ข่ำนต้ำ 24,660 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 43,280 บำท/บ.ฮอทิโกร 105,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0060 ลว. 23 มิ.ย.64

APO6406-0061 ลว. 23 มิ.ย.64
APO6406-0062 ลว. 23 มิ.ย.64

240 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 86,545.20      86,545.20              เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร 30,600 บ./บ.ฮอทิโกร 21,000 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ บ.วิสและบุตร 30,600 บ./บ.ฮอทิโกร 21,000 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0064 ลว. 23 มิ.ย.64
7,845.20 บ./บ.ข่ำนต้ำ 27,100 บ. 7,845.20 บ./บ.ข่ำนต้ำ 27,100 บ. APO6406-0065 ลว. 23 มิ.ย.64

APO6406-0066 ลว. 23 มิ.ย.64
APO6406-0067 ลว. 23 มิ.ย.64

241 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 18,997.50      18,997.50              เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 19,917 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 19,627.50 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,565 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 10,112.50 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0068 ลว. 23 มิ.ย.64
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 19,762 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,320 บ. APO6406-0069 ลว. 23 มิ.ย.64

APO6406-0070 ลว. 23 มิ.ย.64
242 จ้ำงวิเครำะห์โภชนำกำรผ้ึง จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง 42,372.00      42,372.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 42,372 บำท บริษัท ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 42,372 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00308 ลว. 25 มิ.ย.64
243 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 8,750.00         8,750.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนใจบุญวัสดุก่อสร้ำง 8,750 บำท ร้ำนใจบุญวัสดุก่อสร้ำง 8,750 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00302 ลว. 25 มิ.ย.64
244 จ้ำงเหมำตรวจสุขภำพเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 718 คน 197,260.00    197,260.00            เฉพำะเจำะจง เชียงใหม่แลนด์ เมดิคอล แคร์ 197,260 บำท เชียงใหม่แลนด์ เมดิคอล แคร์ 197,260 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00330 ลว. 28 มิ.ย.64
245 จ้ำงเหมำพิมพ์กระสอบเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 26,800.00      26,800.00              เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิโชค เชียงใหม่ 26,800 บ. บ.สิทธิโชค เชียงใหม่ 26,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0020 ลว. 8 มิ.ย. 64
246 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 36,740.00      36,740.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,740 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 30,750 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,740 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 30,750 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0021 ลว. 8 มิ.ย. 64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 21,350 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,250 บ. APO6406-0022 ลว. 8 มิ.ย. 64
APO6406-0023 ลว. 8 มิ.ย. 64

257 จัดซ้ือชุดทดสอบสำรเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 1,300.00         1,300.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1,300 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1,300 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0025 ลว. 10 มิ.ย. 64
258 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 85,000.00      85,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 85,000บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 87,800 บ./ หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 85,000บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0039 ลว. 15 มิ.ย. 64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 86,000 บ.
259 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 66,813.00      66,813.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนขวัญพรรณไม้ 33,500 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,603 บ./ ร้ำนสวนขวัญพรรณไม้ 33,500 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 25,203 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0046 ลว. 17 มิ.ย. 64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 35,705 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 31,476 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 6,605 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,505 บ. APO6406-0047 ลว. 17 มิ.ย. 64
PO6406-00163 ลว. 17 มิ.ย. 64
PO6406-00165 ลว. 17 มิ.ย. 64
PO6406-00167 ลว. 17 มิ.ย. 64

260 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 2 รำยกำร 19,550.00      19,550.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 19,550 บ. ร้ำนบุญชัย 19,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00039 ลว. 8 มิ.ย. 64
261 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 5,610.00         5,610.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,020 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,590 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,020 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,590 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00040 ลว. 8 มิ.ย. 64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,800 บ. PO6406-00041 ลว. 8 มิ.ย. 64
262 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 11,090.00      11,090.00              เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 5,550 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,090 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,090 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00042 ลว. 8 มิ.ย. 64
263 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,100.00         5,100.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 5,100 บ./ร้ำนพิชัยกำรค้ำ 5,500 บ./ร้ำนธนพงษ์ หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 5,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00043 ลว. 8 มิ.ย. 64

5,250 บ.
264 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 4,460.00         4,460.00                 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 3,900 บ./บ.ยูเน่ียน ซำยด์ 560 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 3,900 บ./บ.ยูเน่ียน ซำยด์ 560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00044 ลว. 8 มิ.ย. 64

PO6406-00045 ลว. 8 มิ.ย. 64
265 จ้ำงจัดท ำฐำนข้อมูล เล่มทะเบียนและไวนิลแผนท่ีขนำดใหญ่ 199,640.00    199,640.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 199,640 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 199,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00046 ลว. 8 มิ.ย. 64
266 (วำวี) จ ำนวน 3 รำยกำร
267 จัดซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00         6,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 6,000 บ. นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00102 ลว. 15 มิ.ย. 64
268 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 2 รำยกำร 15,000.00      15,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  คงศรีคีรี 15,000 บ. นำยสุทัศน์  คงศรีคีรี 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00103 ลว. 15 มิ.ย. 64
269 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 4 รำยกำร 4,990.00         4,990.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 4,990 บ. ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 4,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00104 ลว. 15 มิ.ย. 64
270 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 69,990.00      69,990.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนย่ังยืนกำรเกษตร 69,990 บ. ร้ำนย่ังยืนกำรเกษตร 69,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00108 ลว. 15 มิ.ย. 64
271 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 17,300.00      17,300.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริภัณฑ์ 17,300 บ. ร้ำนสิริภัณฑ์ 17,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00116 ลว. 15 มิ.ย. 64
272 จัดซ้ือผ้ำใบปิดกระบะรถยนตบรรทุก 1 รำยกำร 14,000.00      14,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.โชคชัยกำรผ้ำใบ 14,000 บ. หจก.โชคชัยกำรผ้ำใบ 14,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00132 ลว. 15 มิ.ย. 64
273 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 2 รำยกำร 112,250.00    112,250.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 112,250 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 112,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00144 ลว. 15 มิ.ย. 64
274 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 168,750.00    168,750.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 168,750 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 168,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00145 ลว. 15 มิ.ย. 64
275 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 65,000.00      65,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยทวีป แสนย่ำง 30,000 บ./นำยวีระชัย จะฟู 20,000 บ./ นำยทวีป แสนย่ำง 30,000 บ./นำยวีระชัย จะฟู 20,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00172 ลว. 17 มิ.ย. 64

นำยวิมล พวกอินแสง 15,000 บ. นำยวิมล พวกอินแสง 15,000 บ. PO6406-00174 ลว. 17 มิ.ย. 64
PO6406-00175 ลว. 17 มิ.ย. 64

276 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 24,600.00      24,600.00              เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 27,000บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 24,600 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 24,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00235 ลว. 18 มิ.ย. 64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 27,300 บ.

277 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,630.00         6,630.00                 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 6,630 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 6,630 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00236 ลว. 18 มิ.ย. 64
278 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10 รำยกำร 39,740.00      39,740.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 39,740 บ. หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 39,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00238 ลว. 18 มิ.ย. 64
279 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00      12,000.00              เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 12,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 12,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00239 ลว. 18 มิ.ย. 64
280 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 16,810.00      16,810.00              เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,510 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,610 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,790 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,220 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00240 ลว. 18 มิ.ย. 64

บ.เคมีกิจเกษตร 10,835 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 4,800 บ. PO6406-00241 ลว. 18 มิ.ย. 64
PO6406-00242 ลว. 18 มิ.ย. 64

281 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 71,120.00      71,120.00              เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 72,680 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 92,500 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 13,020 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 20,650 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00243 ลว. 18 มิ.ย. 64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 51,325 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 37,450 บ. PO6406-00244 ลว. 18 มิ.ย. 64

PO6406-00245 ลว. 18 มิ.ย. 64
282 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 67,140.00      67,140.00              เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 13,400 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,600 บ./ บ.ฮอทิโกร 8,800 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00246 ลว. 18 มิ.ย. 64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 27,500 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,725 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 21,550 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,190 บ. PO6406-00247 ลว. 18 มิ.ย. 64
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 31,095 บ. PO6406-00248 ลว. 18 มิ.ย. 64

PO6406-00249 ลว. 18 มิ.ย. 64
283 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 7,300.00         7,300.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 7,300 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 7,820 บ. บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 7,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00299 ลว. 24 มิ.ย. 64
284 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 112,200.00    112,200.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 112,200 บำท ร้ำนปำริชำติ 112,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00350 ลว. 29 มิ.ย. 64
285 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศสตร์ จ ำนวน 19 รำยกำร 29,460.00      29,460.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แฮนด์ กลำสแวรื 29,460 บำท หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แฮนด์ กลำสแวรื 29,460 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00351 ลว. 29 มิ.ย. 64
286 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 95,930.00      95,930.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี จ ำกัด 95,930 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี จ ำกัด 95,930 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00301 ลว. 29 มิ.ย. 64
287 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,825.00         5,825.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 5,825 บำท บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 5,825 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00331 ลว. 28 มิ.ย. 64
288 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,100.00      15,100.00              เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  15,100 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  15,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00307 ลว. 25 มิ.ย. 64
289 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 18,880.00      18,880.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 18,880 บำท บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 18,880 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0071 ลว. 25 มิ.ย. 64
290 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,600.00         2,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แฮนด์ กลำสแวรื 2,600 บำท หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แฮนด์ กลำสแวรื 2,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00305 ลว. 25 มิ.ย. 64



291 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 11,450.00      11,450.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 11,450 บำท บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 11,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00300 ลว. 25 มิ.ย. 64
292 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,080.00         2,080.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,080 บำท บริษัท เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,080 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00332 ลว. 25 มิ.ย. 64
293 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 14,000.00      14,000.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 14,000 บำท บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 14,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00304 ลว. 25 มิ.ย. 64
294 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 2,900.00         2,900.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด  2,900 บ. บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด  2,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00337 ลว. 29 มิ.ย. 64
295 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 68,907.00      68,907.00              เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร 17,000 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 86,090 บ./ บ.วิสและบุตร 17,000 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 14,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0073 ลว. 28 มิ.ย. 64

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 45,807 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 37,407 บ. APO6406-0074 ลว. 28 มิ.ย. 64
APO6406-0075 ลว. 28 มิ.ย. 64

296 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 38,636.00 38,636.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เอ็ม.เคมิคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลำยส์ 38,636 บ. หจก.ซี.เอ็ม.เคมิคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลำยส์ 38,636 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00313 ลว. 25 มิ.ย. 64
297 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 7,320.00 7,320.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 7,320 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 7,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00333 ลว. 28 มิ.ย. 64
298 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 3 รำยกำร 15,160.00 15,160.00 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,160 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00334 ลว. 28 มิ.ย. 64
299 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0077 ลว. 21 มิ.ย. 64
300 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ 3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0078 ลว. 21 มิ.ย. 64
301 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00         7,200.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0079 ลว. 30 มิ.ย. 64
302 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00         7,200.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0080 ลว. 30 มิ.ย. 64
303 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00         7,200.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0081 ลว. 30 มิ.ย. 64
304 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู 5,300 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0082 ลว. 29 มิ.ย. 64
305 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุขำติ  สมบูรณ์  3,600 บ. นำยสุขำติ  สมบูรณ์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00338 ลว. 22 มิ.ย. 64
306 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00339 ลว. 21 มิ.ย. 64
307 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00340 ลว. 23 มิ.ย. 64
308 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00341 ลว. 21 มิ.ย. 64
309 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00342 ลว. 22 มิ.ย. 64
310 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00343 ลว. 21 มิ.ย. 64
311 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00363 ลว. 21 มิ.ย. 64
312 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00364 ลว. 22 มิ. ย. 64
313 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00365 ลว. 21 มิ.ย. 64
314 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00366 ลว. 23 มิ.ย. 64
315 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00367 ลว. 21 มิ.ย. 64
316 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00368 ลว. 21 มิ.ย. 64
317 จ้ำงซ่อมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภำยใน จ ำนวน 1 งำน 2,461.00 2,461.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ซีเอ็ม ควอลิต้ีเซอร์วิส  2,461 บ. หจก. ซีเอ็ม ควอลิต้ีเซอร์วิส  2,461 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00369 ลว. 30 มิ.ย. 64
318 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00370 ลว. 29 มิ.ย. 64
319 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00371 ลว. 30 มิ.ย. 64
320 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00372 ลว. 29 มิ.ย. 64
321 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00373 ลว. 29 มิ.ย. 64
322 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00374 ลว. 30 มิ.ย. 64
323 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00375 ลว. 29 มิ.ย. 64
324 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00376 ลว. 30 มิ.ย. 64
325 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00377 ลว. 30 มิ.ย. 64
326 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00378 ลว. 29 มิ.ย. 64
327 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00379 ลว. 29 มิ.ย. 64
328 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4 WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00380 ลว. 29 มิ.ย. 64
329 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 13 รำยกำร 8,995.00         8,995.00                 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 8,995 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 8,995 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00356 ลว. 29 มิ.ย.64
330 จัดซ้ือวัสดุงำนหัตถกรรม จ ำนวน 2 รำยกำร 7,280.00         7,280.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 7,280 บ. ร้ำนบุญชัย 7,280 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00352 ลว. 29 มิ.ย.64
331 จัดซ้ือวัสดุงำนหัตถกรรม จ ำนวน 7 รำยกำร 19,980.00      19,980.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 19,980 บ. ร้ำนบุญชัย 19,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00358 ลว. 29 มิ.ย.64
332 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 37,085.00      37,085.00              เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  37,085 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 44,420 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  37,085 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00357 ลว. 29 มิ.ย.64
333 จัดซ้ืออำหำรไก่เน้ือ 12 กระสอบ 6,000.00         6,000.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ 6,000 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 6,240 บ. หจก.เอเซียปศุสัตว์ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00360 ลว. 29 มิ.ย.64
334 จัดซ้ือกล่องกระดำษบรรจุผลผลิต(กล่องพริก) จ ำนวน 1,000 ใบ 30,000.00      30,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,000 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 39,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00361 ลว. 29 มิ.ย.64
335 จัดซ้ือวัสดุบรรจุภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 7,740.00                          7,740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 7,740 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 9,540 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 7,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6306-00353 ลว.29 มิ.ย.64
336 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 3,672.00                          3,672.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,672 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,760 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,672 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00355 ลว. 29 มิ.ย.64
337 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัแดงหลวง จ ำนวน 225 กก. 9,000.00                          9,000.00 เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนผำแดง ต ำบลก้ืดช้ำง 9,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนผำแดง ต ำบลก้ืดช้ำง 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00362 ลว. 29 มิ.ย.64
338 จัดจ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช ทดสอบ 11 รำยกำร 11,700.00      11,700.00              เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 11,700 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 11,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00359 ลว. 29 มิ.ย.64
339 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,300.00      10,300.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริภัณฑ์ โดยนำยปฐมชัย สิริโม 10,300 บ. ร้ำนสิริภัณฑ์ โดยนำยปฐมชัย สิริโม 10,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00354 ลว. 29 มิ.ย.64
340 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 7,379.80 7,379.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช เป็นเงิน 7,379.80 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช เป็นเงิน 7,379.80 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00344 ลว 29 มิ.ย. 64
341 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 56,640.00 56,640.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 30,840.00 บ. /หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 19,500.00/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,100 บ/บจก.แฮนด์โกรว์เซอร์ร่ี 3,200.00 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 30,840.00 บ. /หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 19,500.00/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00345 , 
342 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 18,135.00 18,135.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน กฤษณำพำนิช 2,385.00 บำท / บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,750.00 บำท ร้ำน กฤษณำพำนิช 2,385.00 บำท / บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,750.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00323,PO6406-0032
343 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 14,405.00 14,405.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,680 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,125.00 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 600.00 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,680 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,125.00 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00319,PO6406-0031
344 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 42,500.00 42,500.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,500.00 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00322 ลว 25 มิ.ย. 64
345 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 กระสอบ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศสัตว์ 8,000.00 บำท หจก.เอเซียปศสัตว์ 8,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00285 ลว 22 มิ.ย. 64
346 จัดซ้ือต้นกล้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร 120,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิชำญกำรเกษตร 120,000.00 บำท ร้ำนวิชำญกำรเกษตร 120,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6407-00021 ลว 2 ก.ค. 64
347 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 38 รำยกำร 60,575.00 60,575.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,000 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,335.00 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 19,130.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,110.00 บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,000 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,335.00 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 19,130.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 34,110.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6407-0017 ,
348 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 96,780.00 96,780.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนดื 96,780.00 บ บจก.แกลสซ่ีแลนดื 96,780.00 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00349 ลว 29 มิ.ย. 64
349 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 43,850.00 43,850.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสบี 29,700.00 บ. /บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 14,150.00 บ บจก.เคเอสบี 29,700.00 บ. /บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 14,150.00 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00321 
350 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 5 รำยกำร 3,270.00 3,270.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,270.00 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,270.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00284 ลว 22 มิ.ย. 64
351 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 18,990.00 18,990.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กฤษณำพำนิช 11,790. บ./Natura Agriculture 7,200.00 บ หจก.กฤษณำพำนิช 11,790. บ./Natura Agriculture 7,200.00 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6406-0058 APO6406-0059  22 มิ.ย. 64
352 จัดซ้ือเสำคอนกรีตอัดแรง จ ำนวน 400 เสำ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ทีเอ็มซี โกลบอล 100,000.00 บ บจก.ทีเอ็มซี โกลบอล 100,000.00 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00336 ลว 29 มิ.ย. 64
353 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  3 รำยกำร 22,700.00      22,700.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 22,700 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 22,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6407-00382 ลว. 30 มิ.ย.64
354 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 10 รำยกำร 61,624.00 61,624.00 เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 31,500 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,624 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 31,500 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,624 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6407-00385 ลว. 30 มิ.ย.64

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 24,600 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 900 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 24,600 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 900 บ. PO6407-00386 ลว. 30 มิ.ย.64
PO6407-00387 ลว. 30 มิ.ย.64
PO6407-00388 ลว. 30 มิ.ย.64

355 รำยงำนขอจ้ำงเหมำตัดหญ้ำ       15,000.00               15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศิลป์ จินดำแดง / 15,000 นำยพงษ์ศิลป์ จินดำแดง / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1791 ลว. 2 มิ.ย. 64
356 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนดูแลแปลง          4,000.00                  4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยไทย จะแตะ / 4,000 นำยไทย จะแตะ / 4,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1797 ลว. 2 มิ.ย. 64
357 รำยงำนขอซ้ือลูกไก่กระดูกด ำ       14,400.00               14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเอกณรงค์ หม่อโปกู่ / 14,400 นำยเอกณรงค์ หม่อโปกู่ / 14,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6871 ลว. 4 มิ.ย. 64
358 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล       16,650.00               16,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุดใจ อ่อนอุทัย / 16,650 นำยสุดใจ อ่อนอุทัย / 16,650 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6808 ลว. 4 มิ.ย. 64



359 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนตัดต้นเฮมพ์          4,500.00                  4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิชัย ธรรมด ำรงค์กุล / 4,500 นำยวิชัย ธรรมด ำรงค์กุล / 4,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1822 ลว. 4 มิ.ย. 64
360 รำยงำนขอจัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ลุ่มน้ ำ          7,110.00                  7,110.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสันติ เซอร์วิส / 7,110 ร้ำนสันติ เซอร์วิส / 7,110 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6798 ลว. 4 มิ.ย. 64
361 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำท ำโครงสร้ำงโรงเรือน       20,000.00               20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 20,000 นำยพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6799 ลว. 4 มิ.ย. 64
362 รำยงำนขอซ้ือกล้ำจันทร์ทองเทศ          7,995.00                  7,995.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบัน โรจนปกรณ์ / 7,995 นำยบัน โรจนปกรณ์ / 7,995 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6800 ลว. 4 มิ.ย. 64
363 รำยงำนขอซ้ือกล้ำหญ้ำแฝก          5,000.00                  5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 5,000 นำยพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6797 ลว. 4 มิ.ย. 64
364 รำยงำนขอจัดจ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์          3,180.00                  3,180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล หอประหลำด / 3,180 นำยอรรถพล หอประหลำด / 3,180 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6796 ลว. 4 มิ.ย. 64
365 รำยงำนขอซ้ือไผ่บงหวำน          2,960.00                  2,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สวนภำนุพงษ์พันธ์ุไม้ / 2,960 สวนภำนุพงษ์พันธ์ุไม้ / 2,960 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6981 ลว. 9 มิ.ย. 64
366 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว       24,990.00               24,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบรรณรัฐ แสงบุญ / 24,990 นำยบรรณรัฐ แสงบุญ / 24,990 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3980 ลว. 9 มิ.ย. 64
367 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไผ่ซำงหม่น          9,750.00                  9,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจอง แถมสุข / 9,750 นำยจอง แถมสุข / 9,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7088 ลว. 10 มิ.ย. 64
368 รำยงำนขอซ้ือกล้ำหญ้ำแฝก       15,000.00               15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมำนิด พือแอะ / 15,000 นำยมำนิด พือแอะ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7089 ลว. 10 มิ.ย. 64
369 รำยงำยขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนฯ          9,985.00                  9,985.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรุชจิรำกำรค้ำ / 9,985 ร้ำนรุชจิรำกำรค้ำ / 9,985 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7090 ลว. 10 มิ.ย. 64
370 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล       13,900.00               13,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปรำนอม องอำจ / 13,900 นำงปรำนอม องอำจ / 13,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7093 ลว. 10 มิ.ย. 64
371 รำยงำนขอจัดจ่ำงเหมำบริกำรปรับพ้ืนท่ีฯ       21,000.00               21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิงห์ เทพกอม / 21,000 นำยสิงห์ เทพกอม / 21,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7076 ลว. 10 มิ.ย. 64
372 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (น้ ำมันดีเซล)       17,000.00               17,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี / 17,000 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี / 17,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7050 ลว. 10 มิ.ย. 64
373 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (น้ ำมันดีเซล)       20,000.00               20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี / 20,000 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7077 ลว. 10 มิ.ย. 64
374 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมรถยนต์       25,640.00               25,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงน้อย / 25,640 อู่ช่ำงน้อย / 25,640 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7082 ลว. 10 มิ.ย. 64
375 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนในพ้ืนท่ี       10,000.00               10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจะคือ จะหำ / 10,000 นำยจะคือ จะหำ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7083 ลว. 10 มิ.ย. 64
376 รำยงำนขอจัดจ้ำงผลิตส่ือสนับสนุนฯ       11,000.00               11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนดีเคดีไซน์ / 11,000 ร้ำนดีเคดีไซน์ / 11,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7086 ลว. 10 มิ.ย. 64
377 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดและกล้ำพันธ์ุยำงนำ          9,250.00                  9,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิลัย บุญศรีตัน / 9,250 นำงวิลัย บุญศรีตัน / 9,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1923 ลว. 10 มิ.ย. 64
378 รำยงำนขอจ้ำงออกแบบฉลำกผลิตภัณฑ์ชุมชน          2,550.00                  2,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภวัต ภัคกรธนธรณ์ / 2,550 นำยภวัต ภัคกรธนธรณ์ / 2,550 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1924 ลว. 10 มิ.ย. 64
379 รำยงำยขอจ้ำงเหมำบริกำรเตรียมแปลง          8,000.00                  8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุษบำ กุลโภชนำ / 8,000 นำงบุษบำ กุลโภชนำ / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1920 ลว. 10 มิ.ย. 64
380 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์นับสนุนกำรพัฒนำแปลงเรียนรู้       49,460.00               49,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำเหมือดอิเล็กทรอนิกส์ / 49,460 ร้ำนป่ำเหมือดอิเล็กทรอนิกส์ / 49,460 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7058 ลว. 10 มิ.ย. 64
381 รำยงำนขอซ้ือกล้ำหญ้ำแฝกแบบรำกเปลือย       25,000.00               25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ ำลอง แกดู / 25,000 นำยจ ำลอง แกดู / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7051 ลว. 10 มิ.ย. 64
382 รำยงำนขอซ้ืออุปกรณ์ในกำรสร้ำงโรงเรือนสำธิต       29,365.00               29,365.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. มุ่งเกษมมิกซ์คอนกรีต / 29,365 หจก. มุ่งเกษมมิกซ์คอนกรีต / 29,365 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7161 ลว. 14 มิ.ย. 64
383 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน       15,000.00               15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 15,000 สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7163 ลว. 14 มิ.ย. 64
384 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร     497,500.00             497,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โอเค กำร์เด้น ฟลำวเวอร์ จ ำกัด / 497,500 บ.โอเค กำร์เด้น ฟลำวเวอร์ จ ำกัด / 497,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6780 ลว. 14 มิ.ย. 64
385 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงประปำ       17,312.60               17,312.60 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชุ่มวัสดุภัณฑ์ / 17,312.60 ร้ำนบุญชุ่มวัสดุภัณฑ์ / 17,312.60 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7427 ลว. 21 มิ.ย. 64
386 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมรถยนต์       31,630.00               31,630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงน้อย / 31,630 อู่ช่ำงน้อย / 31,630 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7428 ลว. 21 มิ.ย. 64
387 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำรถกระบะ 4 ล้อ มีโครงเหล็ก          3,500.00                  3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิทธิชัย เดชบุรัมย์ / 3,500 นำยสิทธิชัย เดชบุรัมย์ / 3,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7429 ลว. 21 มิ.ย. 64
388 รำยงำนจัดซ้ือก่ิงพันธ์ุและกล้ำพันธ์ุ       47,500.00               47,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำยทอง วงศ์ศรี / 47,500 นำงสำยทอง วงศ์ศรี / 47,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7430 ลว. 21 มิ.ย. 64
389 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้พร้อมปลูก       33,000.00               33,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.หฤทัย โสระเวช / 33,000 น.ส.หฤทัย โสระเวช / 33,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7601 ลว. 24 มิ.ย. 64
390 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล       20,000.00               20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 20,000 น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7602 ลว. 24 มิ.ย. 64
391 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญสี กำไว / 6,250 นำยบุญสี กำไว / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7603 ลว. 24 มิ.ย. 64
392 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรเวศ แชดู่ / 6,250 นำยวรเวศ แชดู่ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7604 ลว. 24 มิ.ย. 64
393 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรเดช ลุงเงิน / 6,250 นำยสุรเดช ลุงเงิน / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7605 ลว. 24 มิ.ย. 64
394 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชลธิศ นำน้อย / 6,250 นำยชลธิศ นำน้อย / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7606 ลว. 24 มิ.ย. 64
395 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำริณ แก้วใจมำ / 6,250 นำยสำริณ แก้วใจมำ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7607 ลว. 24 มิ.ย. 64
396 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโกมล อินป๋ัน / 6,250 นำยโกมล อินป๋ัน / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7608 ลว. 24 มิ.ย. 64
397 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมปอง แซ่วะ / 6,250 นำยสมปอง แซ่วะ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7609 ลว. 24 มิ.ย. 64
398 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงลัดดำวัลย์ อำงี / 6,250 นำงลัดดำวัลย์ อำงี / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7610 ลว. 24 มิ.ย. 64
399 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.หฤทัย โสระเวช / 6,250 น.ส.หฤทัย โสระเวช / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7611 ลว. 24 มิ.ย .64
400 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญนบ สร้อยอ ำนำจ / 6,250 นำยบุญนบ สร้อยอ ำนำจ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7612 ลว. 24 มิ.ย. 64
401 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร วิสัยทัศนำกุล / 6,250 นำยวิเชียร วิสัยทัศนำกุล / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7613 ลว. 24 มิ.ย. 64
402 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนฯ          6,250.00                  6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย สืบทำยำท / 6,250 นำยสมชำย สืบทำยำท / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7614 ลว. 24 มิ.ย. 64
403 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำทองอุไร       12,000.00               12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 12,000 น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7619 ลว. 24 มิ.ย. 64
404 รำยงำนขอซ้ือสมุนไพรรำงจืด          9,900.00                  9,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงโสภำ ศรีอ ำพร / 9,900 นำงโสภำ ศรีอ ำพร / 9,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7621 ลว. 24 มิ.ย. 64
405 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร       21,500.00               21,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ปุณยนุช พชรภำรัตน์ / 21,500 น.ส. ปุณยนุช พชรภำรัตน์ / 21,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7648 ลว. 24 มิ.ย. 64
406 รำยงำนซ้ือลูกสุกร       30,000.00               30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกัมลี แอเลง / 30,000 นำยกัมลี แอเลง / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2130 ลว. 25 มิ.ย. 64
407 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเตรียมแปลงปลูกป่ำ          7,500.00                  7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรพล ยืนยงแสน / 7,500 นำยสุรพล ยืนยงแสน / 7,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7689 ลว. 25 มิ.ย. 64
408 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ       93,900.00               93,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสอยดำวกำรค้ำ / 93,900 ร้ำนสอยดำวกำรค้ำ / 93,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7687 ลว. 25 มิ.ย. 64
409 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง       29,600.00               29,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.เรืองจุ้ยเฮงย้ง / 29,600 ร้ำน จ.เรืองจุ้ยเฮงย้ง / 29,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7686 ลว. 25 มิ.ย. 64
410 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง          9,000.00                  9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง /9,000 สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง /9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7679 ลว. 25 มิ.ย. 64
411 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้       32,000.00               32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ ฝ้ันพรหมมินทร์ / 32,000 นำยวิทยำ ฝ้ันพรหมมินทร์ / 32,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7681 ลว. 25 มิ.ย. 64
412 รำยงำนขอจ้ำงเหมำดูแลก ำจัดวัชพืช          5,000.00                  5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำโซะ เชอมือกู่ / 5,000 นำยอำโซะ เชอมือกู่ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7690 ลว. 25 มิ.ย. 64
413 รำยงำนขอซ้ือถุงกระดำษห่อมะม่วง       15,000.00               15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรเวศ แชดู่ / 15,000 นำยวรเวศ แชดู่ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7691 ลว. 25 มิ.ย. 64
414 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงและต้นกล้วย       22,882.00               22,882.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงชัยเจริญก่อสร้ำง / 12,882 ร้ำนทรงชัยเจริญก่อสร้ำง / 12,882 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7692 ลว. 25 มิ.ย. 64

น.ส. พิจิตรำ ค ำภิระ / 10,000 น.ส. พิจิตรำ ค ำภิระ / 10,000
415 รำยงำนขอจ้ำงดูแลแปลงปลูกบุกเพ่ือผลิตหัวพันธ์ุ          5,000.00                  5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศรีไลย ตำเขียว / 5,000 นำงศรีไลย ตำเขียว / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2162 ลว. 28 มิ.ย. 64
416 รำยงำนขอซ้ือหัวเช้ือน้ ำหมักเห็ด       28,750.00               28,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศกร อุปละ / 28,750 นำยพงศกร อุปละ / 28,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2163 ลว. 28 มิ.ย. 64
417 รำยงำนขอจ้ำงขุดลอกพ้ืนท่ีศุนย์พ้ืนท่ี       14,100.00               14,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญเรือง ป่ินแก้ว / 14,100 นำยบุญเรือง ป่ินแก้ว / 14,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2164 ลว. 28 มิ.ย. 64
418 รำยงำนขอซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว          8,550.00                  8,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน My bottle /8,550 ร้ำน My bottle /8,550 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2165 ลว. 28 มิ.ย. 64
419 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมรถยนต์       29,650.00               29,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงน้อย / 29,650 อู่ช่ำงน้อย / 29,650 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7805 ลว. 29 มิ.ย. 64
420 รำยงำนขอจ้ำงเหมำปรับพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกร       19,939.80               19,939.80 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดวงแก้ว ปินค ำ / 19,939.80 นำยดวงแก้ว ปินค ำ / 19,939.80 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 7800 ลว. 29 มิ.ย. 64



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน มิถุนำยน พ.ศ.2564 50,000.00         50,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 47,444.25         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 47,444.25        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 มิ.ย. 64

2 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใช้ส้ำหรับรถดูดโคลน 24,500.00         24,500.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 24,225.60         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 24,225.60        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00002
ทะเบียน 82-5542 ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 มิ.ย. 64

3 ซ้ือวัสดุในกำรเพำะขยำยพันธ์ุพืช จ้ำนวน 1 รำยกำร 4,440.00           4,440.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีกำรเกษตร จ้ำกัด 4,440.00           บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีกำรเกษตร จ้ำกัด 4,440.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 มิ.ย. 64

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (เคร่ืองวัดไข้) 10,300.00         10,300.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ฟำร์ม่ำช้อยซ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ำกัด 10,300.00         บริษัท ฟำร์ม่ำช้อยซ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ำกัด 10,300.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00004
2.นำงสำวชำคริยำ จันทรคณำ 10,900.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 2 มิ.ย. 64
3.นำงสำวณธิดำ ปริญญำรัตน์ 10,600.00         

5 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 1,861.80           1,861.80         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,861.80           ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,861.80          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00005
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 2,310.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 2 มิ.ย. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 2,490.00           

6 ซ้ือหญ้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 60,900.00         60,900.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนไร่หญ้ำเป๊ียก โดยนำยวรำยุทธ โพพันธ์ 60,900.00         ร้ำนไร่หญ้ำเป๊ียก โดยนำยวรำยุทธ โพพันธ์ 60,900.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00006
2.ร้ำนหญ้ำศรีสุดำ โดยนำงศรีสุดำ ขยัน 67,700.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 4 มิ.ย. 64
3.ร้ำนบีบี สวนไพร โดยนำยอนุชำ เวียงแก้ว 69,400.00         

7 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองท้ำควัน จ้ำนวน 1 รำยกำร 152,000.00       152,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 152,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 152,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00007
2.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 156,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 4 มิ.ย. 64
3.บริษัท แมท พอยท์ ดิจิตอล มำเก็ตต้ิง เอเจนซ่ี จ้ำกัด 153,600.00       
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอสบี มีโชคก่อสร้ำง 154,000.00       

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 26,000.00         26,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยสัญญำ บุญม่ัน 26,000.00         นำยสัญญำ บุญม่ัน 26,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00008
2.นำยจันทร์ กำวิโรจน์ 27,200.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 4 มิ.ย. 64
3.นำงสำวรัตนำภรณ์ หม่องผ่ำน 28,000.00         

9 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ป๊ัมน้้ำ 4,650.00           4,650.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 4,650.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 4,650.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00009
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 มิ.ย. 64

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ส้ำหรับควำมปลอดภัยส้ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 6,000.00           6,000.00         เฉพำะเจำะจง ศูนย์ปฎิบัติกำรเภสัชชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 6,000.00           ศูนย์ปฎิบัติกำรเภสัชชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ 6,000.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00010
และผู้รับบริกำร อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ (หน้ำกำกอนำมัย) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 มิ.ย. 64

11 ซ้ือวัสดุงำนสนับสนุนฐำนกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรท่ัวไป 8,193.00           8,193.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 7,368.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 7,368.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00011
จ้ำนวน 8 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พศินสยำม (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 7,750.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 มิ.ย. 64

3.ร้ำน file shop (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 8,114.00           
4.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 825.00              บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 825.00             PO6406-00012
5.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 945.00              ลว. 7 มิ.ย. 64
6.บริษัท ออปส์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 1,020.00           

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 ซ้ือวัสดุเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ จ้ำนวน 29 รำยกำร 66,195.00         66,195.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ข่ำนต้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 11 รำยกำร) 8,245.00           ร้ำนสังฆะชัย กำรเกษตร โดย นำงสำวยุวดี สังฆะชัย 40,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00014
2.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด (จ้ำนวน 6 รำยกำร) 7,800.00           จ้ำนวน 12 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 มิ.ย. 64
3.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 2,000.00           
4.ร้ำนสังฆะชัย กำรเกษตร โดย นำงสำวยุวดี สังฆะชัย (จ้ำนวน 15 รำยกำร) 44,500.00         บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 4,350.00          PO6406-00015
5.บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 16,800.00         ลว. 7 มิ.ย. 64
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 15,600.00         

บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 6,900.00          PO6406-00016
ลว. 7 มิ.ย. 64

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 6,700.00          PO6406-00020
ลว. 7 มิ.ย. 64

บริษัท ข่ำนต้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 11 รำยกำร) 8,245.00          PO6406-00021
ลว. 7 มิ.ย. 64

13 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ Monitor หมำยเลขครุภัณฑ์ 1,200.00           1,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,200.00           ร้ำนวำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,200.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00017
HRDI 58-1-13-01/29 ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 มิ.ย. 64

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 6,279.00           6,279.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 6,429.00           บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 6,079.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00018
2.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 15,800.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 มิ.ย. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นครพิงค์ สวิทซ์บอร์ด (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 8,292.00           

บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 200.00             PO6406-00019
ลว. 7 มิ.ย. 64

15 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 3 รำยกำร 9,520.00           9,520.00         เฉพำะเจำะจง นำยรุจิโรจน์ พงษ์พรต 9,520.00           นำยรุจิโรจน์ พงษ์พรต 9,520.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00022
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 มิ.ย. 64

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 18,815.00         18,815.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 18,815.00         บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 18,815.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00023
(น้้ำยำท้ำควำมสะอำดฆ่ำเช้ือโรค) จ้ำนวน 1 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 มิ.ย. 64

17 ซ้ือกระเป๋ำผ้ำส้ำหรับสนับสนุนฐำนกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรท่ัวไป 6,000.00           6,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวจันทร์ทิพย์ ปันทะวงค์ 6,000.00           นำงสำวจันทร์ทิพย์ ปันทะวงค์ 6,000.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00024
จ้ำนวน 1 รำยกำร 2.นำงสุชำดำ อิทธิวัฒนำนันท์ 7,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 8 มิ.ย. 64

18 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 63 รำยกำร 63,900.00         63,900.00       เฉพำะเจำะจง นำยปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 63,900.00         นำยปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ 63,900.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 มิ.ย. 64

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 22,200.00         22,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 22,200.00         บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 22,200.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00026
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 มิ.ย. 64

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 16 รำยกำร 36,805.00         36,805.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ฟิลเตอร์มำร์ท จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 5,380.00           บริษัท ฟิลเตอร์มำร์ท จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 5,380.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00027
2.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 15 รำยกำร) 31,425.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 มิ.ย. 64
3.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป (จ้ำนวน 15 รำยกำร) 34,745.00         
4.บริษัท ออปส์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด (จ้ำนวน 15 รำยกำร) 37,490.00         บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 15 รำยกำร) 31,425.00        PO6406-00029

ลว. 10 มิ.ย. 64

21 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ป๊ัมน้้ำ 5,750.00           5,750.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 5,750.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 5,750.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00028
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 มิ.ย. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ จ้ำนวน 4 รำยกำร 6,335.00           6,335.00         เฉพำะเจำะจง นำงหล้ำ ดีวรรณำ 6,335.00           นำงหล้ำ ดีวรรณำ 6,335.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00030
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 มิ.ย. 64

23 ซ้ือวัสดุ และสมุนไพรแห้ง จ้ำนวน 22 รำยกำร 15,000.00         15,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยสุรสิทธ์ิ ดลใจไพรวัลย์ 15,000.00         นำยสุรสิทธ์ิ ดลใจไพรวัลย์ 15,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00031
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 มิ.ย. 64

24 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 17 รำยกำร 400,000.00       400,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.นำยยุทธชัย แซ่ลี 400,000.00       นำยยุทธชัย แซ่ลี 400,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00032
2.นำงจันทร์เป็ง เทพวงค์ 432,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 23 มิ.ย. 64
3.นำงผ่องศรี วิลัย 464,000.00       

25 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน พ.ศ.2564 150,000.00       150,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 150,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 150,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00033
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 มิ.ย. 64

26 จ้ำงพิมพ์ใบปลิวประชำสัมพันธ์อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 26,964.00         26,964.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอดน์ มีเดีย จ้ำกัด 26,964.00         บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอดน์ มีเดีย จ้ำกัด 26,964.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00034
2.ร้ำน รักษ์พร้ินต้ิงแอนด์กรำฟฟิค ดีไซน์ 36,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 28 มิ.ย. 64
3.บริษัท คอมฟอร์ม(เชียงใหม่) จ้ำกัด 34,668.00         

27 ซ้ือต้นกล้ำปทุมมำ จ้ำนวน 9 รำยกำร 399,997.00       399,997.00     เฉพำะเจำะจง 1.นำยครรชิต ปันลัดโทน 399,997.00       นำยครรชิต ปันลัดโทน 399,997.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00035
2.นำยประดิษ ค้ำโพธ์ิ 430,766.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 29 มิ.ย. 64
3.นำงสำวทิพวรรณ นำวิเคำะ 461,535.00       

28 ซ้ือแบตเตอร่ีส้ำหรับรถไฟฟ้ำชมวิว จ้ำนวน 1 รำยกำร 351,186.84       351,186.84     เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท บียอนด์ กรีน จ้ำกัด 351,186.84       บริษัท บียอนด์ กรีน จ้ำกัด 351,186.84      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00036
2.บริษัท ฟิวเจอร์สปีด จ้ำกัด ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 มิ.ย. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 35 บักก้ี เซอร์วิส

29 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ในกำรจัดกิจกรรม 1,605.00           1,605.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนหมึกจีนธุรกิจ โดยนำยสุพจน์ ศิริบ้ำรุงสุข 1,605.00           ร้ำนหมึกจีนธุรกิจ โดยนำยสุพจน์ ศิริบ้ำรุงสุข 1,605.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00037
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 มิ.ย. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์

30 จ้ำงพัฒนำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนขำยออนไลน์ 59,200.00         59,200.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่โซนดอทคอม 59,200.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่โซนดอทคอม 59,200.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00001
2.นำยเทอดพงษ์ เชียงหลง 75,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 1 มิ.ย. 64
3.นำงสำวพิชยำ วงศ์ปัญโญ 85,000.00         

31 ซ้ือเคร่ืองด่ืมชงเย็น ร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 20,805.53         20,805.53       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ส.เจริญ ซัพพลำย 2015 20,805.53         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ส.เจริญ ซัพพลำย 2015 20,805.53        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00002
จ้ำนวน 6 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 มิ.ย. 64

32 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 4 รำยกำร 17,200.00         17,200.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวอังคณำ ตุ่นแก้ว 17,200.00         นำงสำวอังคณำ ตุ่นแก้ว 17,200.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 มิ.ย. 64

33 จ้ำงท้ำหลังคำทำงเดิน ณ “สวนอัศจรรย์ สีสันแห่งดำวอังคำร” 9,360.00           9,360.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยเอกวิน ก๋องมูล 9,360.00           นำยเอกวิน ก๋องมูล 9,360.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00004
2.นำยวสันต์ วงศ์แก้ว 11,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 15 มิ.ย. 64
3.นำยเอนก สมนำ 10,500.00         

34 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ภำยในโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ จ้ำนวน 6 รำยกำร 4,409.25           4,409.25         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 4,409.25           บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 4,409.25          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 มิ.ย. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

35 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก จ้ำนวน 12 รำยกำร 5,895.00           5,895.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ข่ำนต้ำ จ้ำกัด 3,165.00           บริษัท ข่ำนต้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 9 รำยกำร) 3,165.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00006
2.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 2,730.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 มิ.ย. 64
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 3,750.00           
4.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน 3,400.00           บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 2,730.00          PO6406-00007

ลว. 30 มิ.ย. 64

36 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 16 รำยกำร 47,350.00         47,350.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยขันแก้ว ขำวสวย 33,250.00         นำยขันแก้ว ขำวสวย (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 33,250.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6406-00008
2.นำยกิตติศักด์ิ จินดำวงค์ 14,100.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 มิ.ย. 64

นำยกิตติศักด์ิ จินดำวงค์ (จ้ำนวน 9 รำยกำร) 14,100.00        PO6406-00009
ลว. 30 มิ.ย. 64

37 จ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริม 460,748.00       460,748.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 458,600.00       บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 458,600.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
กำรเรียนรู้และควำมสัมพันธ์ในครอบครัว ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 20/2564 

ลว. 4 มิ.ย. 64

38 จ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือจัดแสดงนิทรรศกำรกลำงแจ้ง 371,928.00       375,231.00     เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 371,928.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 371,928.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.นำงสำวอรนุช กันยะ 372,461.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 21/2564 
3.นำยวิวัฒน์ แปงเคร่ือง 374,100.00       ลว. 7 มิ.ย. 64

39 จ้ำงเหมำจัดท้ำนิทรรศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้โครงกำรหลวง 4,500,000.00    4,458,155.00  คัดเลือก 1.บริษัท คอมอำร์ตโปรดักช่ัน จ้ำกัด 4,358,645.00    บริษัท ซีเอ็มโอ จ้ำกัด (มหำชน) 4,365,567.90   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท้ำของ
และโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง 2.บริษัท แปลน โมทิฟ จ้ำกัด 4,450,000.00    ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 21/2564 

3.บริษัท ดี-โคด ครีเอทีฟ จ้ำกัด 4,488,008.00    ลว. 7 มิ.ย. 64
4.บริษัท ซีเอ็มโอ จ้ำกัด (มหำชน) 4,365,567.90    
5.บริษัท ไบญ่ำ ดีไชน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 4,400,000.00    
6.บริษัท คีรี ครีเอช่ัน จ้ำกัด 4,380,000.00    

40 ก่อสร้ำงปรับปรุงห้องประชุมอำคำรนิทรรศกำร 1 และ 2 4,939,200.00    4,939,000.00  e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เวิร์ค วันเดอร์ 4,749,200.00    ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กำยเกษมกิจ 3,570,000.00   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.บริษัท อำชว์บดินฑณ์ุ จ้ำกัด 4,850,000.00    ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 22/2564
3.บริษัท สิริ99 จ้ำกัด 4,500,008.00    ลว. 15 มิ.ย. 64
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 4,500,000.00    
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กำยเกษมกิจ 3,570,000.00    
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต่อเติม กำรช่ำง 4,799,999.00    
7.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ดีเคทู คอนสตรัคช่ัน เมเนจเมนท์ 4,445,100.00    
8.บริษัท แวคคอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 4,590,000.00    
9.บริษัท ฐำนวิศวกรรมและธุรกิจ จ้ำกัด 4,198,065.00    
10.บริษัท ดำมพหัสดินทร์ จ้ำกัด 4,657,000.00    
11.บริษัท ภควัน แอสโซซิเอท จ้ำกัด 4,574,042.00    
12.บริษัท เจ้ำสัวออม 168 เชียงใหม่ จ้ำกัด 4,865,000.00    
13.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภู่สว่ำง พำณิชย์ 4,680,000.00    
14.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 4,399,000.00    

41 ก่อสร้ำงพ้ืนท่ีเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และควำมสัมพันธ์ส้ำหรับ 1,860,000.00    1,836,000.00  e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กำยเกษมกิจ 1,400,000.00    ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กำยเกษมกิจ 1,400,000.00   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
เด็กเยำวชนและครอบครัว 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 1,478,000.00    ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 23/2564

3.บริษัท เจ้ำสัวออม 168 เชียงใหม่ จ้ำกัด 1,798,000.00    ลว. 15 มิ.ย. 64
4.หจก.เอเอแอนด์ที ซิสเต็ม เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,800,000.00    
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มกร เอ็นจิเนียร่ิง 1,669,000.00    



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

42 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส้ำหรับงำนออกแบบ) 119,552.00       119,552.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ำกัด 119,552.00       บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ้ำกัด 119,552.00      ยกเลิกกำรจัดซ้ือ PO6403-00029
อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี ลว. 24 มี.ค. 64

สวพส.(อรพ)/254
ลว. 18 มิ.ย. 64

43 จ้ำงเหมำท้ำ Mobile Application 47,080.00         47,080.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พริเวจ แอป จ้ำกัด 47,080.00         บริษัท พริเวจ แอป จ้ำกัด 47,080.00        ยกเลิกกำรจัดซ้ือ PO6406-00013
อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี ลว. 7 มิ.ย. 64
สวพส.(อรอ)/1610
ลว. 10 มิ.ย. 64

44 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 60,000.00         60,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชดำพร ประทุม 60,000.00         นำงสำวรัชดำพร ประทุม 60,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 543/2564

ลว. 28 พ.ค. 64

45 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 60,000.00         60,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวดมิสำ พลำยงำม 60,000.00         นำงสำวดมิสำ พลำยงำม 60,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 544/2564

ลว. 28 พ.ค. 64

46 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,099.95         30,099.95       เฉพำะเจำะจง นำงสำวรวิภำ แซ่ว้ำง 30,099.95         นำงสำวรวิภำ แซ่ว้ำง 30,099.95        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 545/2564

ลว. 11 มิ.ย. 64

47 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 52,500.00         52,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรนิชำ แก้วเมืองชัย 52,500.00         นำงสำวอรนิชำ แก้วเมืองชัย 52,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 546/2564

ลว. 14 มิ.ย. 64

48 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00         45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำรัตน์ อินทวงค์ 45,000.00         นำงสำวจิรำรัตน์ อินทวงค์ 45,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 547/2564

ลว. 25 มิ.ย. 64

49 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00         45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัดทิดำ มอญศรี 45,000.00         นำงสำวนัดทิดำ มอญศรี 45,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 548/2564

ลว. 25 มิ.ย. 64

50 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00         45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพย์สุคนธ์ ฝ่ำยลิพล 45,000.00         นำงสำวทิพย์สุคนธ์ ฝ่ำยลิพล 45,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 549/2564

ลว. 25 มิ.ย. 64

51 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00         45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญลักษณ์ ค้ำรินทร์ 45,000.00         นำงสำวธัญลักษณ์ ค้ำรินทร์ 45,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 550/2564

ลว. 25 มิ.ย. 64

52 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,500.00         25,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงศ์ ดวงมะณี 25,500.00         นำยกิตติพงศ์ ดวงมะณี 25,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 551/2564

ลว. 30 มิ.ย. 64

53 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,500.00         25,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรำ เลำหำง 25,500.00         นำงสำวพัชรำ เลำหำง 25,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 552/2564

ลว. 30 มิ.ย. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

54 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,500.00         25,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงก๋ัว เวียงค้ำฟ้ำ 25,500.00         นำงก๋ัว เวียงค้ำฟ้ำ 25,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 553/2564

ลว. 30 มิ.ย. 64

55 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,500.00         25,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวจรัสศรี ป่ำจันทร์ขำว 25,500.00         นำงสำวจรัสศรี ป่ำจันทร์ขำว 25,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 554/2564

ลว. 30 มิ.ย. 64

56 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,000.00         27,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยจะสี จะอือ 27,000.00         นำยจะสี จะอือ 27,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 555/2564

ลว. 30 มิ.ย. 64
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