
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองอบลมร้อน จ านวน 1 รายการ 4,200.00                   4,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 4,200 บ. หจก. นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ / 4,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00026 ลว. 2 ก.พ. 64
2 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ / 3,600 บาท นายสุชาติ สมบูรณ์ / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00030 ลว. 3 ก.พ. 64
3 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ / 3,600 บาท นายอุดร มูลมอญ / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00028 ลว. 3 ก.พ. 64
4 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ / 3,600 บาท นายอุดร มูลมอญ / 3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00029 ลว. 3 ก.พ. 64
5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 6,085.00                   6,085.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 6,085 บาท หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 6,085 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00022 ลว. 1 กพ 64
6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,471.00                   3,471.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 3,471 บาท หจก.ศิริวงศ์พานิช 3,471 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00023 ลว. 1 กพ 64
7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,730.00                   2,730.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 2,730  บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 2,730  บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00024 ลว. 1 กพ 64
8 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 3,300.00                   3,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ 3,300 บาท ร้านอินดีไซน์ 3,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00025 ลว. 1 กพ 64
9 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 29 รายการ 18,038.00                18,038.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 7,660 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ร้านเชียงฮง 7,660 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00001 ลว. 1 ก.พ.64

10,378 บ. 10,378 บ. PO6402-00002 ลว. 1 ก.พ.64
10 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 17,697.00                17,697.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ากัด 312 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 17,697 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00009 ลว. 1 ก.พ.64

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 15,885 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00010 ลว. 1 ก.พ.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร 17,697 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00011 ลว. 1 ก.พ.64

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 3,080.00                   3,080.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,980 บ./ บริษัท สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,980 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00007 ลว. 1 ก.พ.64
บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 1,100 บ. บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 1,100 บ. PO6402-00008  ลว. 1 ก.พ.64

12 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 12 รายการ 19,892.00                19,892.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 10,408 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ หจก.บ้านสวนครูเก่ง 10,408 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00004  ลว.1 ก.พ.64
8,284 บ./บจก.แฮน์โกรว์เซอร่ี 1,200 บ. 8,284 บ./บจก.แฮน์โกรว์เซอร่ี 1,200 บ. PO6402-00005 ลว.1 ก.พ.64

PO6402-00006 ลว.1 ก.พ.64
13 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 12,510.00                12,510.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมก๋อยเฟอร์นิเจอร์ 12,510 บาท ร้านอมก๋อยเฟอร์นิเจอร์ 12,510 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00033 ลว.4 ก.พ.64
14 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 49,990.00                49,990.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศกรรม 49,990 บาท หจก.ใต้ฝุ่นวิศกรรม 49,990 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00016 ลว.4 ก.พ.64
15 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 39,996.00                39,996.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 39,996 บาท ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 39,996 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00032 ลว.4 ก.พ.64
16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 31 รายการ 167,789.50              167,789.50    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 96,765.50บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 19,145.50บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0005 ลว.4 ก.พ.64

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 21,670  บาท/ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 19,830  บาท/ APO6402-0006 ลว.4 ก.พ.64
บ.เคมีกิจเกษตร 15,599 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร 1,824 บ./ APO6402-0007 ลว.4 ก.พ.64
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 78,638.30 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 65,151 บ./ APO6402-0008 ลว.4 ก.พ.64
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 11,324 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 9,614 บ./ APO6402-0009 ลว.4 ก.พ.64
นายสุนทร จันทะเศษ 6,000 บ./ นายสุนทร จันทะเศษ 6,000 บ./ APO6402-0010 ลว.4 ก.พ.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 105,045 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,375 บ./ APO6402-0011 ลว.4 ก.พ.64
บ.ข่านต้า 28,500 บ./ บ.ข่านต้า 28,500 บ./ APO6402-0012 ลว.4 ก.พ.64
บ.แสนโชคผลิตผล 1,700 บ./ บ.แสนโชคผลิตผล 1,700 บ./ APO6402-0013 ลว.4 ก.พ.64
บ.แสงจิตเคร่ืองจักรการเกษตร 11,650 บ. บ.แสงจิตเคร่ืองจักรการเกษตร 11,650 บ. APO6402-0014 ลว.4 ก.พ.64

17 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 25,000.00                25,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศกรรม 25,000 บาท หจก.ใต้ฝุ่นวิศกรรม 25,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00056 ลว.5 ก.พ.64
18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 15,790.00                15,790.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 10,150 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 10,150 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0002 ลว. 3 ก.พ.64

บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 5,640 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 5,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0003 ลว. 3 ก.พ.64
19 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 76,800.00                76,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สวนขวัญพรรณไม้ 76,800 บ. สวนขวัญพรรณไม้ 76,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0004 ลว. 3 ก.พ.64
20 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ านวน 1 รายการ 6,500.00                   6,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย โดยน.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 6,500 บ. ร้านบุญชัย โดยน.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 6,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00034 ลว. 5 ก.พ.64
21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,700.00                   9,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 7,200 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 7,200 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00035 ลว. 5 ก.พ.64

หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,500 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00036 ลว. 5 ก.พ.64
22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,900.00                   4,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,900 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00037 ลว. 5 ก.พ.64
23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ร้านตัดผม จ านวน 4 รายการ 2,370.00                   2,370.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 2,370 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 2,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00038 ลว. 5 ก.พ.64
24 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 51,669.00                51,669.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 10,934 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 10,934 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00039 ลว. 5 ก.พ.64

หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 7,275 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 7,275 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00040 ลว. 5 ก.พ.64
บ.วิสและบุตร จก. 25,500 บ./ บ.วิสและบุตร จก. 25,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00041 ลว. 5 ก.พ.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,160 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,160 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00042 ลว. 5 ก.พ.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,800 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00043 ลว. 5 ก.พ.64

25 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 15 รายการ 66,020.00                66,020.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 42,805 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 42,805 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00044 ลว. 5 ก.พ.64
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 11,090 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 11,090 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00045 ลว. 5 ก.พ.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร 12,125 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 12,125 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00046 ลว. 5 ก.พ.64

26 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 21 รายการ 8,667.50                   8,667.50         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,699 บ./ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,699 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00065 ลว. 5 ก.พ.64
บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 5,968.50 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 5,968.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00070 ลว. 5 ก.พ.64

27 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,866.00                   4,866.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,866 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,866 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00087 ลว. 9 ก.พ.64

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 29 กุมภำพันธ์ 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,530.00                15,530.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 15,530 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า 15,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00088 ลว. 9 ก.พ.64
29 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 19,950.00                19,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 19,950 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00089 ลว. 9 ก.พ.64
30 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,500.00                18,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 18,500 บ. ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 18,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00090 ลว. 9 ก.พ.64
31 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 49,780.00                49,780.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แก้ม การค้า 49,780 บ. หจก.แก้ม การค้า 49,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00091 ลว. 9 ก.พ.64
32 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 19,890.00                19,890.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แก้ม การค้า 19,890 บ. หจก.แก้ม การค้า 19,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00092 ลว. 9 ก.พ.64
33 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 5,000.00                   5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 5,000 บาท ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 5,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00093 ลว. 9 ก.พ.64
34 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 20,600.00                20,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 20,600 บาท หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 20,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00086 ลว. 8 ก.พ.64
35 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,100.00                   8,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 8,1000 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 8,1000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00084 ลว. 8 ก.พ.64
36 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 26,198.00                26,198.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ คงศรีคีรี 26,198 บาท นายสุทัศน์ คงศรีคีรี 26,198 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00083 ลว. 8 ก.พ.64
37 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,520.00                   9,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 9,520 บาท ร้านฮาเลลูยาการค้า 9,520 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00082 ลว. 8 ก.พ.64
38 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 42,000.00                42,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรแบบผสมผสาน 42,000 บาท วิสาหกิจชุมชนเกษตรแบบผสมผสาน 42,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00080 ลว. 8 ก.พ.64
39 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 11,735.00                11,735.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 11,735 บ./ บ.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 11,735 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00054 ลว. 5 ก.พ.64

บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 12,400 บ./
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 12,550 บ.

40 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 10,000.00                10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00057 ลว. 5 ก.พ.64
41 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 28,065.20                28,065.20       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,510 บ./บ.ล้ิมศักดากุล หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,510 บ./บ.ล้ิมศักดากุล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00058 ลว. 5 ก.พ.64

20,360 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,195.20 บ. 20,360 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,195.20 บ. PO6402-00061 ลว. 5 ก.พ.64
PO6402-00062 ลว. 5 ก.พ.64

42 จ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ าผ้ึง จ านวน 11 ตัวอย่าง 7 รายการ 57,200.00                57,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 57,200 บ. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 57,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00111 ลว. 9 ก.พ.64
43 จัดซ้ือกล้ากาแฟ จ านวน 1 รายการ 9,900.00                   9,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 9,900 บ. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 9,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00116 ลว. 9 ก.พ.64
44 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 1 รายการ 20,160.00                20,160.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูย่าการค้า 20,160 บ. ร้านฮาเลลูย่าการค้า 20,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00119 ลว. 9 ก.พ.64
45 จัดซ้ือกล้าไม้ จ านวน 3 รายการ 64,200.00                64,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 64,200 บ. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 64,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00122 ลว. 9 ก.พ.64
46 จัดซ้ือพลาสติกปูบ่อ จ านวน 1 รายการ 22,950.00                22,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 22,950 บ./บ.พีเอ็นเอส หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 22,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00126 ลว. 9 ก.พ.64

แอสโซซิเอท 24,556.50 บ./หจก.ศรีสะอางสยางกรุ๊ป 23,868 บ.
47 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 49,980.00                49,980.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 49,980 บาท ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 49,980 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00130 ลว. 9 ก.พ.64
48 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 16 รายการ 50,430.00                50,430.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 52,968 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 40,165 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,265 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0025 ลว. 9 ก.พ.64

25,165 บ. APO6402-0026 ลว. 9 ก.พ.64
49 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 8,730.00                   8,730.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 8,730 บ./หจก.ศิริวงศ์พานิช 9,716 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 8,730 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00128 ลว. 9 ก.พ.64
50 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 116,500.00              116,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 116,500 บาท หจก.บ้านสวนครูเก่ง 116,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0024 ลว. 9 ก.พ.64
51 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  จ านวน 1 รายการ 2,400.00                   2,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวนครูเก่ง 2,400 บาท หจก.บ้านสวนครูเก่ง 2,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00081 ลว. 9 ก.พ.64
52 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 32 รายการ 27,050.00                27,050.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 7,083 บาท/เชียงใหม่มานะพานิช 19,967 บาท หจก.ศิริวงศ์พานิช 7,083 บาท/เชียงใหม่มานะพานิช 19,967 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00103 ลว. 9 ก.พ.64

PO6402-00106 ลว. 9 ก.พ.64
53 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,700.00                   6,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกะ อะโกร จ ากัด 6,700 บาท บ.เอกะ อะโกร จ ากัด 6,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00085 ลว. 9 ก.พ.64
54 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขน 8622 ชม. 1 คัน 2,584.05                   2,584.05         วิธีเฉพาะเจาะจง  บ. 88 ดาวรุ่ง จ ากัด  2,584.05 บ.  บ. 88 ดาวรุ่ง จ ากัด  2,584.05 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00136 ลว. 9 ก.พ. 64
55 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 รายการ 2,332.00                   2,332.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  2,332 บ. บ. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  2,332 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00137 ลว. 9 ก.พ. 64
56 จ้างตรวจเช็คโทรศัพท์ภายในสถาบัน จ านวน 1 รายการ 535.00                      535.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่โทรศัพท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส 535 บ. หจก.เชียงใหม่โทรศัพท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส 535 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00138 ลว. 9 ก.พ. 64
57 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 12,695.00                12,695.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,695 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,695 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00020 ลว.1 ก.พ.64
58 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 46 รายการ 158,000.00              158,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 158,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 158,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00027 ลว.2 ก.พ.64
59 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 29,000.00                29,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 29,000 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 29,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0001 ลว.2 ก.พ.64
60 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 11 รายการ 16,294.00                16,294.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร 16,294บ./ บ.เคมีกิจเกษตร 16,294บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00021 ลว.1 ก.พ.64
61 จัดซ้ืออาหารไก่และไก่พ้ืนเมือง จ านวน 2 รายการ 29,650.00                29,650.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 29,650  บาท ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 29,650  บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00060 ลว.5 ก.พ.64
62 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 49,970.00                49,970.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 49,970 บาท หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 49,970 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00063 ลว.5 ก.พ.64
63 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 15,000.00                15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติกา งามงอนคีรี 15,000 บ. นางสาวกฤติกา งามงอนคีรี 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00064 ลว.5 ก.พ.64
64 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 49,150.00                49,150.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยา 49,150 บ. ร้านฮาเลลูยา 49,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00059 ลว.5 ก.พ.64
65 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 180,000.00              180,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางทรงพร ประสารยา  180,000 บ. นางทรงพร ประสารยา  180,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO64002-00069 ลว.8 ก.พ.64
66 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 16,200.00                16,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 16,200 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 16,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00067 ลว.8 ก.พ.64
67 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,500.00                   6,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 6,500 บ. ร้านกฤษณาพานิช 6,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00101 ลว.9 ก.พ.64
68 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 14,460.00                14,460.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 14,460 บ./ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 14,460 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00094 ลว.9 ก.พ.64
69 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 25,000.00                25,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 25,000 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00095 ลว.9 ก.พ.64
70 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,000.00                15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 15,000 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00098 ลว.9 ก.พ.64
71 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 19,980.00                19,980.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 19,980 บ. หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 19,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00105 ลว.9 ก.พ.64
72 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 39,000.00                39,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 39,000 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 39,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00107 ลว.9 ก.พ.64
73 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 20,220.00                20,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ากัด 20,220 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ากัด 20,220 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00108 ลว.9 ก.พ.64
74 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,500.00                   7,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 7,500 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 7,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00110 ลว.9 ก.พ.64
75 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 51,000.00                51,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วิสและบุตร จก.51,000  บ./ บ.วิสและบุตร จก.51,000  บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00066 ลว.8 ก.พ.64
76 จัดซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 2 รายากร 15,100.00                15,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 15,100 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 15,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00125 ลว. 9 ก.พ.64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
77 จัดซ้ือต้นกล้าชาอัสสัมพันธ์ุดีอายุไม่ต่ ากว่า 1ปีสูงไม่ต่ ากว่า 10 ซม. 25,000.00                25,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญทอง ชัยผ่าน 25,000 บ. นายบุญทอง ชัยผ่าน 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00121 ลว. 9 ก.พ.64
78 จัดซ้ือไหมทอ น้ าหนัก 300 กรัม/ม้วน จ านวน 300 มัด 13,500.00                13,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาวี แซ่ย้ัง 13,500 บ. นางสาวเมธาวี แซ่ย้ัง 13,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00129 ลว. 9 ก.พ.64
79 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ 121,900.00              121,900.00    วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง 121,900 บ.  ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง 121,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00131 ลว. 9 ก.พ.64
80 จัดซ้ือพลาสติกปูบ่อ จ านวน 3 รายการ 41,200.00                41,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 41,200 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 41,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00120 ลว. 9 ก.พ.64
81 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 16,600.00                16,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยา โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 16,600 บ. ร้านฮาเลลูยา โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 16,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00127 ลว. 9 ก.พ.64
82 จัดซ้ือปุ๋ย จ านวน 37 กระสอบ 20,720.00                20,720.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยา โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 20,720 บ. ร้านฮาเลลูยา โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 20,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00124 ลว. 9 ก.พ.64
83 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวแดงหลวง จ านวน 1 รายากร 31,500.00                31,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตร บ้านผาแดง ต าบลก้ึดช้าง 31,500 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตร บ้านผาแดง ต าบลก้ึดช้าง 31,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00123 ลว. 9 ก.พ.64
84 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 15 รายการ 92,001.00                92,001.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 8,650 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 20,011 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 8,650 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 20,011 บ. APO6402-0020 ลว.  8 ก.พ.64

/บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 43,340 บ./ /บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 43,340 บ./ APO6402-0021 ลว.  8 ก.พ.64
บจก. ฮอทิโกร 20,000 บ. บจก. ฮอทิโกร 20,000 บ. APO6402-0022 ลว.  8 ก.พ.64

APO6402-0023 ลว.  8 ก.พ.64
85 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 48,875.00                48,875.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,875 บ./ บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 12,875 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0017 ลว. 8 ก.พ.64

นายวิมล พวกอินแสง 14,000 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร นายวิมล พวกอินแสง 14,000 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร APO6402-0018 ลว. 8 ก.พ.64
22,000 บ. 22,000 บ. APO6402-0019 ลว. 8 ก.พ.64

86 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 1 รายการ 6,165.00                   6,165.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,165 บ. / บจก.เคมีกิเกษตร 6,255 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,165 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00071 ลว. 8 ก.พ.64 
87 จัดซ้ือวัสดุการเกษตรและสารเคมีทางการเกษตร 37,203.00                37,203.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,160 บ./บจก.ข่านต้า 1,615 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 3,160 บ./บจก.ข่านต้า 1,615 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00076 ลว.8 ก.พ.64

จ านวน 23 รายการ  /บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 30,140 บ./  /บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 30,140 บ./ PO6402-00077 ลว.8 ก.พ.64
บจก.เคมีเกษตร 2,288 บ. บจก.เคมีเกษตร 2,288 บ. PO6402-00078  ลว.8 ก.พ.64

PO6402-00079 ลว.8 ก.พ.64
88 จัดซ้ือมุ้งไนล่อนตาข่ายกันแมลง จ านวน 1 รายการ 24,745.00                24,745.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 24,745 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 24,745 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00072 ลว. 8 ก.พ.64
89 จัดซ้ือท่อ PVC จ านวน 2 รายการ 49,500.00                49,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แก้มการค้า 49,500 บ. หจก.แก้มการค้า 49,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00074 ลว. 8 ก.พ.64
90 จัดจ้างส ารวจข้อมูลรายแปลงต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 134,927.00              134,927.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ออนแทรคเซอ์เวย์ 134,927 บ. หจก.ออนแทรคเซอ์เวย์ 134,927 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00073 ลว. 8 ก.พ.64
91 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 30,849.00                30,849.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 30,849 บ./บ.เอ แอนด์ บ.สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 30,849 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00132 ลว.9 กพ.64

เอ นีโอ เทคโนโลยี 30,530 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 27,800 บ.
92 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 16,850.00                16,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ เจริญการเกษตร 16,850.00 หจก.จ เจริญการเกษตร 16,850.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0045 ลว 18 ก.พ.64
93 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 25,000.00                25,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง อาทเคมีเกษตรยนต์ 25,000.00 บาท อาทเคมีเกษตรยนต์ 25,000บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00114 ลว 9 ก.พ. 64
94 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 2,643.00                   2,643.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงฮง 2,643.00 บาท ร้านเชียงฮง 2,643.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00113 ลว 9 ก.พ. 64
95 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 24,000.00                24,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ คงศรีคีรี 24,000.00 บาท นายสุทัศน์ คงศรีคีรี 24,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00112 ลว 9 ก.พ. 64
96 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 19,990.00                19,990.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 19,990.00 บาท ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 19,990.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00109 ลว 9 ก.พ.64
97 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 23,640.00                23,640.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแสงทองเคมีเกษตร 23,640.00 บาท บริษัทแสงทองเคมีเกษตร 23,640.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00104 ลว 9 ก.พ. 64
98 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 2,200.00                   2,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 2,200.00 บาท บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 2,200.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00048 ลว 5 ก.พ. 64
99 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 39,000.00                39,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมก๋อยการเกษตร 39,000.00 บาท ร้านอมก๋อยการเกษตร 39,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00047 ลว 5 ก.พ. 64

100 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ 19,739.00                19,739.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,174.00 บาท บจก.เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี 
14,770.00 บาท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,795.00

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,174.00 บาท บจก.เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี 
14,770.00 บาท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,795.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6402-00051 PO6402-00052
 PO6402-00053  ลว 5 ก.พ. 64

101 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 8,740.00                   8,740.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 8,740.00 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 8,740.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00102 ลว 9 ก.พ. 64

102 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,120.00                   1,120.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า 1,120.00 บาท , บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 1,575.00 บาท บจก.ข่านต้า 1,120.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6402-00097 PO6402-00098 
ลว 9 ก.พ. 64

103 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 6,885.00                   6,885.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,885.00 บาท บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,885.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00099 ลว 9 ก.พ. 64
104 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 23 รายการ 10,454.00                10,454.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 10,454.00 บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 10,454.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0016 ลว 5 ก.พง 64
105 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 23 รายการ 17,776.00                17,776.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7,322.00 บาท บจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7,322.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0015 ลว 5 ก.พ.64
106 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,570.00                   6,570.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,570.00 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,570.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00115 ลว 9 ก.พ. 64

107 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน4 รายการ 28,700.00                28,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,050.00 บาท บจก.ข่านต้า 24,650.00 บ. หจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,050.00 บาท บจก.ข่านต้า 24,650.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
PO6402-00049 PO6402-00050 
ลว 5 ก.พ. 64

108 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,200.00                   7,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,200.00 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,200.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-0055 ลว 5 ก.พ. 64
109 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 115,950.00              115,950.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส ประเทศไทย 115,950.00 หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส ประเทศไทย 115,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0047 ลว 19 ก.พ. 64
110 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 25,030.00                25,030.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 11,806 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,808 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 10,372 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00133 ลว.9 กพ.64

10,372 บ./บ.แฮนด์ โกรวเซอร่ี 19,550 บ./หจก. หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,850 บ. PO6402-00134 ลว.9 กพ.64
จ.เจริญการเกษตร 20,800 บ. PO6402-00135 ลว.9 กพ.64

112 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 32,899.00                32,899.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร จก. 30,147 บ. บ.ฮอทิโกร จก. 30,147 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00171 ลว.16 ก.พ.64
บ.เพ่ือนเกษตรกร 2,752 บ. บ.เพ่ือนเกษตรกร 2,752 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00172 ลว.16 ก.พ.64

113 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,900.00                   9,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ากัด 9,900 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ากัด 9,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00173 ลว.16 ก.พ.64
114 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 5 รายการ 40,000.00                40,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังเจ้าคอนกรีต 40,000 บ. ร้านวังเจ้าคอนกรีต 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00174 ลว.16 ก.พ.64
115 จัดจ้างท าป้ายพลาสวูด แผนผังแปลงเรียนรู้กาแฟ 8,500.00                   8,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ 8,500 บ. ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ 8,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00175 ลว.16 ก.พ.64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
116 จัดจ้างขุดหลุมผังกลบขยะในชุมชน 36,000.00                36,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนายนฤเทพ โพธิวงค์ 36,000 บ. เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนายนฤเทพ โพธิวงค์ 36,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00176 ลว.16 ก.พ.64
117 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 22,000.00                22,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 22,000 บาท บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ากัด 22,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00162 ลว.15 ก.พ.64
118 จัดซ้ือท่อ PVC จ านวน 1 รายการ 67,500.00                67,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจ าปีการค้า 67,500 บ. ร้านจ าปีการค้า 67,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0030 ลว.16 กพ.64
119 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 8,155.00                   8,155.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 8,155 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 2,075 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 8,155 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00179 ลว.16 ก.พ.64
120 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,950.00                19,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 19,950 บ./ร้านเชียงใหม่ ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00180 ลว.16 ก.พ.64

เซนเตอร์ 20,495 บ./ร้านสบเปิงการเกษตร 21,040 บ.
121 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 4,880.00                   4,880.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,760 บ./บ.ข่านต้า 3,120 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,760 บ./บ.ข่านต้า 3,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00181 ลว.16 ก.พ.64

PO6402-00182 ลว.16 ก.พ.64
122 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 รายการ 30,613.00                30,613.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 31,163 บ./บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 19,163 บ./บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00183 ลว.16 ก.พ.64

เทคโนโลยี 11,450 บ.  11,450 บ. PO6402-00184 ลว.16 ก.พ.64
123 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จ านวน 20 ตัวอย่าง 6 รายการ 21,400.00                21,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มช.21,400 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มช.21,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00185 ลว.16 ก.พ.64
124 จ้างเหมาวาดภาพภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 1 โครงการ 40,000.00                40,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเปจัง มิตรสาธิต 40,000 บ. นายเปจัง มิตรสาธิต 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00186 ลว.16 ก.พ.64
125 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 140,000.00              140,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชลลดาค้าวัสดุ โดยน.ส.พัชรกุล แดงต๊ะ 140,000 บ. ร้านชลลดาค้าวัสดุ โดยน.ส.พัชรกุล แดงต๊ะ 140,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0031 ลว.18 ก.พ.64
126 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 199,875.00              199,875.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง 199,875 บ. ร้านพิชญาวัสดุก่อสร้าง 199,875 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0032 ลว.18 ก.พ.64
127 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 36,250.00                36,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สบเมยก่อสร้าง 36,250 บ. หจก.สบเมยก่อสร้าง 36,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0033 ลว.18 ก.พ.64
128 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 10,000.00                10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 10,000 บ. ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00219 ลว.18 ก.พ.64
129 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 27,846.60                27,846.60       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 12,300 บ. / บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 12,300 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00222 ลว.18 ก.พ.64

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 15,546.60 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 15,546.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00223 ลว.18 ก.พ.64 
130 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 29,999.00                29,999.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 29,999 บ. ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ 29,999 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00224 ลว.18 ก.พ.64
131 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 28,390.00                28,390.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 28,390 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า 28,390 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00225 ลว.18 ก.พ.64
132 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 29,250.00                29,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 29,250 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า 29,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00226 ลว.18 ก.พ.64
133 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 8 รายการ 7,912.00                   7,912.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,912 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,912 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00227 ลว.18 ก.พ.64
134 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 52,446.00                52,446.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,796 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,796 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00228 ลว.18 ก.พ.64

บ.ฮอทิโกร จก. 12,300 บ. / บ.ฮอทิโกร จก. 12,300 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00229 ลว.18 ก.พ.64
บ.เพ่ือนเกษตรกร 4,080 บ./ บ.เพ่ือนเกษตรกร 4,080 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00230 ลว.18 ก.พ.64
บ.วิสและบุตร จก. 15,300 บ./ บ.วิสและบุตร จก. 15,300 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00231 ลว.18 ก.พ.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร 970 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 970 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00232 ลว.18 ก.พ.64

135 จัดซ้ือปุ๋ย จ านวน 1 รายการ 14,000.00                14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 14,000 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า โดยนายเนรมิต สุริยบุปผา 14,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00208 ลว. 18 ก.พ.64
136 จัดซ้ือวัสดุการเกษตรจ านวน 2 รายากร 9,965.00                   9,965.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 9,965 บ. ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ 9,965 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00199 ลว. 18 ก.พ.64
137 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายกร 10,000.00                10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหลานอุ้ยอ้าย รุ่งเรืองการเกษตร โดยนายเกรียงไกร งามคาย 10,000 บ. ร้านหลานอุ้ยอ้าย รุ่งเรืองการเกษตร โดยนายเกรียงไกร งามคาย 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00201 ลว. 18 ก.พ.64 
138 จัดซ้ือพลาสติกปูบ่อ จ านวน 15 ผืน 192,000.00              192,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 192,000 บ. หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 192,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0039 ลว. 18 ก.พ.64
139 จัดซ้ือพลาสติกปูบ่อ  จ านวน 225 ผืน 11,250.00                11,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 11,250 บ. หจก. เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 11,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0037 ลว. 18 ก.พ.64
140 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 63,000.00                63,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนพรรณ พาณิชย์ โดยนางศรีพรรณ อ่อนเสาร์ 63,000.00 ร้านธนพรรณ พาณิชย์ โดยนางศรีพรรณ อ่อนเสาร์ 63,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00240 ลว 18 ก.พ. 64 
141 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 40,000.00                40,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรงพรพันธ์ุไม้ 40,000.00 บาท ร้านทรงพรพันธ์ุไม้ 40,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00243 ลว 18 ก.พ. 64
142 จัดซ้ือ ปุ่ย AB 90,000.00                90,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 90,000.00 บาท สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 90,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00241 ลว 18 ก.พ. 64

143 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,390.00                30,390.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 30,390.00 
บาท

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 30,390.00 
บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00242 ลว 28 ก.พ. 64

144 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 52,800.00                52,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 52,800.00 
บาท

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 52,800.00 
บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00239 ลว 18 ก.พ. 64 

145 จัดซ้ือพลาสติก จ านวน 5 รายการ 67,450.00                67,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบี พลัส (ประเทศไทย) 67,450.00 บาท หจก.เคเอสบี พลัส (ประเทศไทย) 67,450.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0046 ลว 18 ก.พ. 64
146 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ 36,224.00                36,224.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วานิชบล็อค 36,224.00 บาท บจก.วานิชบล็อค 36,224.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00237 ลว 18 ก.พ. 64
147 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จ านวน 6 รายการ 48,600.00                48,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปาริชาติ 48,600.00 บาท ร้านปาริชาติ 48,600.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00168 ลว 16 ก.พ. 64
148 จัดจ้างผลิตถังขยะคัดแยกพร้อมโครงเหล็กวางถังขยะ 9,000.00                   9,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ 9,000.00 บาท ร้านอินดีไซน์ 9,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00170 ลว 16 ก.พ. 64
149 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,960.00                   9,960.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 9,960.00 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 9,960.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00167 ลว 16 ก.พ.64
150 จัดซ้ือวัสดุการเกษตรจ านวน 4 รายการ 83,300.00                83,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธรพานิชย์ 83,300 บาท ร้านธรพานิชย์ 83,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0035 ลว 18 ก.พ.64
151 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 24 รายการ 33,287.00                33,287.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 33,287 บาท/บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 49,135 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 33,287 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00211 ลว 18 ก.พ.64

PO6402-00245 ลว 18 ก.พ.64
152 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 6,020.00                   6,020.00         วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 6,020 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 6,020 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00209 ลว 18 ก.พ.64
153 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,030.00                19,030.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 19,030 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 19,030 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00196 ลว 18 ก.พ.64
154 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 41 รายการ 18,310.00                18,310.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด จ านวน 25 รายการ  10,900 บ./ บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด จ านวน 25 รายการ  10,900 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00235 ลว. 18 ก.พ.64

ร้านเชียงฮง จ านวน 16 รายการ 7,320 บ. ร้านเชียงฮง จ านวน 16 รายการ 7,320 บ. PO6402-00238 ลว. 18 ก.พ.64
155 จัดซ้ือปุ๋ยจ านวน 2 รายการ 21,020.00                21,020.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคมีกิจเกษตร 21,020 บ./บจก.ล้ิมศักดากุลเมีเกษตร 21,085 บ. บจก.เคมีกิจเกษตร 21,020 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00213 ลว. 18 ก.พ.64
156 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ จ านวน 1 ใบ 2,800.00                   2,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 2,800 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00190 ลว. 18 ก.พ.64
157 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 12,618.00                12,618.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,090 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,090 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00202 ลว. 18 ก.พ.64

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ านวน 2 รายการ 6,528 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ านวน 2 รายการ 6,528 บ. PO6402-00203 ลว. 18 ก.พ.64
158 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  4 รายการ 14,670.00                14,670.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,550 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00191 ลว. 18 ก.พ.64
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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
หจก.จ.เจริญการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,120 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,120 บ. PO6402-00192 ลว. 18 ก.พ.64

159 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 36,430.00                36,430.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,630 บ./ บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,630 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00193 ลว.18 ก.พ.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร จ านวน 3 รายการ 21,800 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร จ านวน 3 รายการ 21,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00197 ลว. 18 ก.พ.64

160 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,950.00                   2,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 2,950 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 2,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00205 ลว. 18 ก.พ.64
161 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 63,000.00                63,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนพรรณ พาณิชย์ โดยนางศรีพรรณ อ่อนเสาร์ 63,000.00 ร้านธนพรรณ พาณิชย์ โดยนางศรีพรรณ อ่อนเสาร์ 63,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00240 ลว 18 ก.พ. 64 
162 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 40,000.00                40,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรงพรพันธ์ุไม้ 40,000.00 บาท ร้านทรงพรพันธ์ุไม้ 40,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00243 ลว 18 ก.พ. 64
163 จัดซ้ือ ปุ่ย AB 90,000.00                90,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 90,000.00 บาท สหกรณ์พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด 90,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00241 ลว 18 ก.พ. 64
164 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,390.00                30,390.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 30,390.00 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 30,390.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00242 ลว 28 ก.พง 64
165 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 52,800.00                52,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 52,800.00 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 52,800.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00239 ลว 18 ก.พ. 64 
166 จัดซ้ือพลาสติก จ านวน 5 รายการ 67,450.00                67,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบี พลัส (ประเทศไทย) 67,450.00 บาท หจก.เคเอสบี พลัส (ประเทศไทย) 67,450.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0046 ลว 18 ก.พ. 64
167 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ 36,224.00                36,224.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วานิชบล็อค 36,224.00 บาท บจก.วานิชบล็อค 36,224.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00237 ลว 18 ก.พ. 64
168 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จ านวน 6 รายการ 48,600.00                48,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปาริชาติ 48,600.00 บาท ร้านปาริชาติ 48,600.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00168 ลว 16 ก.พ. 64
169 จัดจ้างผลิตถังขยะคัดแยกพร้อมโครงเหล็กวางถังขยะ 9,000.00                   9,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ 9,000.00 บาท ร้านอินดีไซน์ 9,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00170 ลว 16 ก.พ. 64
170 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,960.00                   9,960.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 9,960.00 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 9,960.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00167 ลว 16 ก.พ.64
171 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 12,600.00                12,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 12,600 บ. หจก.สายเหนือการยางดอนจ่ัน 12,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00207 ลว.18 ก.พ.64
172 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 96,000.00                96,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 96,000 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 96,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0029 ลว.15 ก.พ.64
173 จัดจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00                   6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ 6,000 บ. ร้านอินดีไซน์ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00163 ลว 15 ก.พ.64
174 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 47,350.00                47,350.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 47,350 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 47,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00164 ลว.15 ก.พ.64
175 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 140,000.00              140,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 140,000 บ. หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 140,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0044 ลว.18 ก.พ.64
176 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 27,950.00                27,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 27,950 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า 27,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00212 ลว.18 ก.พ.64
177 จ้างดูแลแปลงทดสอบ โรงเรือน จ านวน 1 รายการ 24,000.00                24,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทรัพย์ประภาสกุล 24,000 บ. นางสาวสุทธิดา ทรัพย์ประภาสกุล 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00221 ลว.18 ก.พ.64
178 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 10,000.00                10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00214 ลว.18 กพ.64
179 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,000.00                30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 30,000 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00210 ลว.18 ก.พ.64
180 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 15,830.00                15,830.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 15,830 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 15,830 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00220 ลว.18 ก.พ.64
181 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,200.00                13,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13,200 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00218 ลว.18 ก.พ.64
182 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 47,980.00                47,980.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 47,980 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 47,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0043 ลว.18 ก.พ.64
183 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 25,680.00                25,680.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 25,680  บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 25,680  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0042 ลว.18 ก.พ.64
184 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,400.00                   6,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 6,400 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 6,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0041 ลว.18 ก.พ.64
185 จัดซ้ือกล้าไม้ จ านวน 1 รายการ 7,500.00                   7,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล, ไม้ยืนต้นบ้านแม่ทะลาย 7,500 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย 7,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00233 ลว.18 ก.พ.64
186 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 1 รายการ 4,320.00                   4,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,320 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00234 ลว.18 ก.พ.64
187 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ านวน 2 รายการ 6,325.00                   6,325.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,325 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,325 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00236 ลว.18 ก.พ.64
188 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,400.00                   5,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภู่พิสิฐพาณิชย์ 5,400 บ. หจก.ภู่พิสิฐพาณิชย์ 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00272 ลว.19 ก.พ.64
189 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ ชุดโคไฟสนามฟุตบอล จ านวน 1 งาน 14,980.00                14,980.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เพาเวอร์ เซิร์ซ  14,980 บาท หจก. เพาเวอร์ เซิร์ซ  14,980 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0034 ลว.18 ก.พ. 64
190 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 26 รายการ 71,745.00                71,745.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 2,460 บ./มูลนิธิโครงการหลวง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 2,460 บ./มูลนิธิโครงการหลวง 3,630 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00284 ลว.22 ก.พ.64

3,630 บ./บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ 4,320 บ./บจก.ฮกวัสดุ บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ 4,320 บ./บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 5,400 บ./ PO6402-00285 ลว.22 ก.พ.64
เชียงใหม่ 5,900 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 49,935 บ./ หจก.จ.เจริญการเกษตร 49,935 บ./กลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงการพัฒนาฯ PO6402-00286 ลว.22 ก.พ.64
กลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงการพัฒนาฯ ห้วยเป้า  6,000 บ. ห้วยเป้า  6,000 บ. PO6402-00287 ลว.22 ก.พ.64

PO6402-00288 ลว.22 ก.พ.64
PO6402-00289 ลว.22 ก.พ.64

191 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,600.00                   9,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 9,600 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 9,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00329 ลว.24 ก.พ.64
192 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 13 รายการ 84,400.00                84,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,690 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,690 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00330 ลว.24 ก.พ.64

หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 11,474 บ./ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 11,474 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00331 ลว.24 ก.พ.64
บ.วิสและบุตร จก. 20,436 บ./ บ.วิสและบุตร จก. 20,436 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00332 ลว.24 ก.พ.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 39,860 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 39,860 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00333 ลว.24 ก.พ.64
หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,940 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00335 ลว.24 ก.พ.64

193 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ านวน 7 รายการ 9,810.00                   9,810.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญชัย โดยน.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 9,810 บ. ร้านบุญชัย โดยน.ส.ลักษณา ชัยเรืองวิทย์ 9,810 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00336 ลว.24 ก.พ.64
194 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 39,460.00                39,460.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 39,460 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 39,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00337 ลว.24 ก.พ.64
195 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00                   1,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชยชมภู  1,800 บ. นายประพันธ์  ไชยชมภู  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0027 ลว. 5 ก.พ. 64
196 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00                   7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0028 ลว. 2 ก.พ. 64
197 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                   5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0048 ลว. 15 ก.พ. 64
198 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                   5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ / 5,300 บาท นายอุดร มูลมอญ / 5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0049 ลว. 15 ก.พ. 64
199 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                   5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0050 ลว. 15 ก.พ. 64
200 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                   5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. นายประพันธ์  ไชยชมภู  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0051 ลว. 8 ก.พ. 64
201 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00                   3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บ. นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0052 ลว. 10 ก.พ. 64
202 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00                   5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บ. นายประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0053 ลว. 15 ก.พ. 64
203 จ้างเหมาส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลงของเกษตรกร 98,761.00                98,761.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ออนแทรคเซอ์เวย์ 98,761.00 บาท หจก.ออนแทรคเซอ์เวย์ 98,761.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00296 ลว 23 ก.พ. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
204 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 5,490.00                   5,490.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 5,490 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 5,490 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00017 ลว. 1 กพ.64
205 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 8,400.00                   8,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 8,400 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 8,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00018 ลว. 1 กพ.64
206 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 2 รายการ 138,000.00              138,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพลการช่าง โดย นายธีรพล  ผุดสวัสด์ิ 138,000 บ. ร้านพลการช่าง โดย นายธีรพล  ผุดสวัสด์ิ 138,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00160 ลว. 15 กพ.64
207 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 194,780.00              194,780.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จก. 194,780 บ. บ.กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จก. 194,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00161 ลว. 15 กพ.64
208 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 5,580.00                   5,580.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 5,580  บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 5,580  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00206 ลว.18 กพ.64
209 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ จ านวน 1 รายการ 25,500.00                25,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จีไอเอส จก.25,500 บ. บ.จีไอเอส จก.25,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00283 ลว. 22 กพ.64
210 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 รายการ 2,750.00                   2,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่ ดีดี.แอร์ เซอร์วิส  2,750 บ. หจก. เชียงใหม่ ดีดี.แอร์ เซอร์วิส  2,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00189 ลว. 18 ก.พ. 64
211 จ้างตรวจเช็คระบบท าความเย็นห้องเย็น สนง. น่าน จ านวน 1 งาน 20,000.00                20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไฮทอร์ก จ ากัด  20,000 บ. บ. ไฮทอร์ก จ ากัด  20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00187 ลว. 17 ก.พ. 64
212 จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน คคย 60 ชม. 1,990.00                   1,990.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นพยอม ออโต้ไบค์  1,990 บ. ต้นพยอม ออต็ไบค์  1,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00306 ลว. 24 ก.พ. 64
213 จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน คคย 59 ชม. 3,420.00                   3,420.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นพยอม ออโต้ไบค์  3,420 บ. ต้นพยอม ออต็ไบค์  3,420 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00307 ลว. 24 ก.พ. 64
214 จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน ขฉ 7130 ชม. 5,168.10                   5,168.10         วิธีเฉพาะเจาะจง บ. 88 ดาวรุ่ง จ ากัด  5,168.10 บ. บ. 88 ดาวรุ่ง จ ากัด  5,168.10 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00309 ลว. 24 ก.พ. 64
215 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,070.00                   1,070.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,070 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,070 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0040 ลว.18 ก.พ.64
216 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,972.00                   5,972.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,972 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,972 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00216 ลว.18 ก.พ.64
217 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                    9,380.00          9,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 9,380 บ. หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 9,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00217 ลว.18 ก.พ.64
218 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ                 21,850.00        21,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 21,850 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 21,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-00262 ลว.24 ก.พ.64
219 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ                    4,050.00          4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร 4,050 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 4,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0061 ลว.24 ก.พ.64
220 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ                    9,890.00          9,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,890 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0060 ลว.24 ก.พ.64
221 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                    3,875.00          3,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 3,875 บ. บ.ข่านต้า 3,875 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0058 ลว.24 ก.พ.64
222 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ                    7,030.00          7,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 7,030 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 7,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0057 ลว.24 ก.พ.64
223 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ                    6,500.00          6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 6,500 บ. ร้านกฤษณาพานิช 6,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00308 ลว.24 ก.พ.64
224 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                    9,600.00          9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 9,600 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 9,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00305 ลว.24 ก.พ.64
225 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ                    7,330.00          7,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 7,330 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 7,330 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00304 ลว.24 ก.พ.64
226 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                    9,600.00          9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,600 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00302 ลว.24 ก.พ.64
227 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                 11,900.00        11,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮอทิโกร 11,900 บ. บ.ฮอทิโกร 11,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00301 ลว.24 ก.พ.64
228 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                 72,600.00        72,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 72,600 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 72,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0055 ลว.24 ก.พ.64
229 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 1 รายการ               187,500.00     187,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชระวงค์การค้า 187,500 บ. ร้านวัชระวงค์การค้า 187,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0063 ลว.24 ก.พ.64
230 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 1 รายการ                 65,100.00        65,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น่านก่อสร้าง 65,100 บ. หจก.น่านก่อสร้าง 65,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0056 ลว.24 ก.พ.64
231 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3 รายการ                    8,385.00          8,385.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปป้ี 8,385 บ. ร้านพลอยก๊อปป้ี 8,385 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00300 ลว.19 ก.พ.64
232 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู  3,600 บ. นายประพันธ์ ไชยชมภู  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00139 ลว. 2 ก.พ. 64
233 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สมบูรณ์  1,800 บ. นายสุชาติ  สมบูรณ์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00140 ลว. 5 ก.พ. 64
234 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บ. นายอุดร มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00141 ลว. 4 ก.พ. 64
235 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00142 ลว. 9 ก.พ. 64
236 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00143 ลว. 9 ก.พ. 64
237 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 3,600 บ. ร้านแดงรถเช่า 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00144 ลว. 4 ก.พ. 64
238 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 3,600 บ. ร้านแดงรถเช่า 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00145 ลว. 8 ก.พ. 64
239 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า 5,300 บ. ร้านแดงรถเช่า 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00146 ลว. 10 ก.พ. 64
240 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00147 ลว. 3 ก.พ 64
241 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00148 ลว. 5 ก.พ. 64
242 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00149 ลว. 8 ก.พ. 64
243 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00150 ลว. 9 ก.พ. 64
244 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00151 ลว. 10 ก.พ. 64
245 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00152 ลว. 8 ก.พ. 64
246 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00153 ลว. 8 ก.พ. 64
247 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00154 ลว. 8 ก.พ. 64
248 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00155 ลว. 10 ก.พ. 64
249 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน 7,000 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00248 ลว. 16 ก.พ.64
250 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00249 ลว. 9 ก.พ. 64
251 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    8,700.00          8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 8,700 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00250 ลว. 5 ก.พ. 64
252 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00251 ลว. 018 ก.พ. 64
253 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00252 ลว. 18 ก.พ. 64
254 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00253 ลว. 15 ก.พ. 64
255 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ /5,300 บาท นายสุชาติ สมบูรณ์ /5,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00254 ลว. 8 ก.พ. 64
256 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ /3,600 บาท นายสุชาติ สมบูรณ์ /3,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00255 ลว. 11 ก.พ. 64
257 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ /7,000 บาท นายสุชาติ สมบูรณ์ /7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00256 ลว. 16 ก.พ. 64
258 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ /7,000 บาท นายสุชาติ สมบูรณ์ /7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00257 ลว. 16 ก.พ. 64
259 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 1,800 บ. นายประพันธ์ ไชยชมภู 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00258 ลว. 11 ก.พ. 64
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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
260 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บ. นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00259 ลว. 8 ก.พ. 64
261 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บ. นายประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00260 ลว. 18 ก.พ. 64
262 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 3,600 บ. นายอุดร มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00262 ลว. 18 ก.พ. 64
263 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00263 ลว. 8 ก.พ. 64
264 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00264 ลว. 8 ก.พ. 64
265 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นายอุดร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00265 ลว. 19 ก.พ. 64
266 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00266 ลว. 17 ก.พ. 64
267 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นายอุดร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00267 ลว. 11 ก.พ. 64
268 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นายอุดร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00268 ลว. 11 ก.พ. 64
269 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00269 ลว. 16 ก.พ. 64
270 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 7,000 บ. นายอุดร มูลมอญ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00270 ลว. 15 ก.พ. 64
271 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00271 ลว. 15 ก.พ. 64
272 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00273 ลว. 19 ก.พ. 64
273 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00274 ลว. 19 ก.พ. 64
274 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00275 ลว. 17 ก.พ. 64
275 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00276 ลว. 17 ก.พ. 64
276 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00277 ลว. 15 ก.พ. 64
277 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00278 ลว. 16 ก.พ. 64
278 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00279 ลว. 15 ก.พ. 64
279 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00280 ลว. 15 ก.พ. 64
280 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00281 ลว. 16 ก.พ. 64
281 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00282 ลว. 16 ก.พ. 64
282 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00310 ลว. 16 ก.พ. 64
283 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00311 ลว. 16 ก.พ. 64
284 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00312 ลว. 15 ก.พ. 64
285 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                 21,000.00        21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  21,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00313 ลว. 8 ก.พ. 64
286 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00314 ลว. 9 ก.พ. 64
287 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00315 ลว. 8 ก.พ. 64
288 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00316 ลว. 10 ก.พ. 64
289 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00317 ลว. 9 ก.พ. 64
290 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00318 ลว. 9 ก.พ. 64
291 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00319 ลว. 9 ก.พ. 64
292 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00320 ลว. 10 ก.พ. 64
293 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00321 ลว. 17 ก.พ. 64
294 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00322 ลว. 17 ก.พ. 64
295 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00323 ลว. 17 ก.พ. 64
296 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00324 ลว. 17 ก.พ. 64
297 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00325 ลว. 17 ก.พ. 64
298 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00326 ลว. 17 ก.พ. 64
299 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00327 ลว. 8 ก.พ. 64
300 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00328 ลว. 18 ก.พ. 64
301 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300 5,300 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน 5,300 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6402-0064 ลว. 23 ก.พ. 64
302 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600 3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00348 ลว. 24 ก.พ. 64
303 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800 1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน 1,800 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภูพาน 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00349 ลว. 24 ก.พ. 64
304 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. นายอุดร  มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00350 ลว. 23 ก.พ. 64
305 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรา  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00351 ลว. 23 ก.พ. 64
306 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์  1,800 บ. นายสุชาติ สมบูรณ์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00352 ลว. 25 ก.พ. 64
307 จ้างเหมารถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน                    1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  ไชยชมภู  1,800 บ. นายประพันธ์  ไชยชมภู  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00353 ลว. 24 ก.พ. 64
308 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 รายการ                    1,712.00          1,712.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  1,712 บ. บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย  1,712 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6402-00358 ลว. 25 ก.พ. 64



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 50,000.00         50,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 46,752.56         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 46,752.56        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ก.พ. 64

2 จ้ำงเปล่ียนบำนพับหน้ำต่ำงและยำงขอบกระจกมุกหน้ำห้องรำชพฤกษ์, 35,000.00         35,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยธนบัตร พันธ์ตำ 35,000.00         นำยธนบัตร พันธ์ตำ 35,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00002
ห้องประทับและห้องอินทนิล 2.นำยวีระชัย เสำร์ตุ้ย 37,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 1 ก.พ. 64

3.นำยณัฏฐชัย นันตำ 36,500.00         

3 ซ้ือผ้ำม่ำนพร้อมติดต้ัง จ้ำนวน 3 รำยกำร 79,500.00         79,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำงศิริรัตน์ สัญญำลักษณ์ 79,500.00         นำงศิริรัตน์ สัญญำลักษณ์ 79,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00003
2.นำงสำวอิโพ สุขสมบูรณ์อุระ 80,300.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 1 ก.พ. 64
3.นำงอุไร ไชยค้ำ 82,000.00         

4 ซ้ือวัสดุปลูก จ้ำนวน 18 รำยกำร 300,000.00       300,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 41,173.00         ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 32,362.80        พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6402-00004
(จ้ำนวน 10 รำยกำร) (จ้ำนวน 7 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 2 ก.พ. 64
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 244,230.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร (จ้ำนวน 8 รำยกำร) 96,897.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร 244,230.00      PO6402-00005
4.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 16,500.00         (จ้ำนวน 7 รำยกำร) ลว. 2 ก.พ. 64
5.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 24,000.00         
6.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 26,000.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 6,907.20          PO6402-00006

(จ้ำนวน 3 รำยกำร) ลว. 2 ก.พ. 64

บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 16,500.00        PO6402-00007
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 2 ก.พ. 64

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมฝ้ำเพดำนอำคำรพัฒนำธุรกิจ 32,500.00         32,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยธนบัตร พันธ์ตำ 32,500.00         นำยธนบัตร พันธ์ตำ 32,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00008
2.นำยวีระชัย เสำร์ตุ้ย ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ก.พ. 64
3.นำยณัฏฐชัย นันตำ

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมฝ้ำและทำสีอำคำรนิทรรศกำร 1 51,000.00         51,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที.999 51,000.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที.999 51,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00009
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เศวตสร้ำงสรรค์ 52,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 3 ก.พ. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส โอ พี 51,500.00         

7 ซ้ือพันธ์ุไม้ จ้ำนวน 3 รำยกำร 13,500.00         13,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 13,500.00         ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 13,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00010
2.นำงล้ำดวน รำชวงศำ 15,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 3 ก.พ. 64
3.ร้ำนสวนแดงจินดำ โดยนำงกุสุมำ ตุ่นแก้ว 15,000.00         

8 ซ้ือแบตเตอร่ี 1,100.00           1,100.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 1,100.00           บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 1,100.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00011
2.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ำกัด 1,500.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 4 ก.พ. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 1,701.30           

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท้ำป้ำยข้อมูลพรรณไม้ จ้ำนวน 8 รำยกำร 10,516.00         10,516.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 10,516.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 10,516.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00012
2.บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ้ำกัด 11,507.85         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 4 ก.พ. 64
3.บริษัท เชียงใหม่วิทยำพำณิชย์ (1997) จ้ำกัด 11,507.85         

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 13 รำยกำร 23,010.00         23,010.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 23,010.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 23,010.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00013
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตรีธนฉัฐ คอนสตรัคช่ัน 26,653.70         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 4 ก.พ. 64
3.บริษัท เชียงใหม่วิทยำพำณิชย์ (1997) จ้ำกัด 26,974.70         

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

11 จ้ำงซ่อมเคร่ืองย่อยก่ิงไม้ 25,000.00         25,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีเค โดยนำยบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 25,000.00         ร้ำนบีเค โดยนำยบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 25,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 ก.พ. 64

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP Laser Jet M1132 MFP 600.00              600.00            เฉพำะเจำะจง วำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนำยอมรินทร์ ค้ำปวน 600.00              วำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 600.00             เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00015
โดยนำยอมรินทร์ ค้ำปวน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 ก.พ. 64

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 5 รำยกำร 2,690.00           2,690.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 2,690.00           บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 2,690.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00016
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 ก.พ. 64

14 ซ้ือพืชสมุนไพร จ้ำนวน 45 รำยกำร 17,575.00         17,575.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวอังคณำ ตุ่นแก้ว 17,575.00         นำงสำวอังคณำ ตุ่นแก้ว 17,575.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 ก.พ. 64

15 ซ้ือสมุนไพรแห้ง จ้ำนวน 9 รำยกำร 23,640.00         23,640.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรพำ อัครสิริเสรี 23,640.00         นำงสำวจิรพำ อัครสิริเสรี 23,640.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00018
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 ก.พ. 64

16 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือกำรเกษตร จ้ำนวน 57 รำยกำร 340,000.00       340,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 222,750.00       ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 157,850.00      พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6402-00019
(จ้ำนวน 22 รำยกำร) (จ้ำนวน 13 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 8 ก.พ. 64
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร (จ้ำนวน 28 รำยกำร) 162,025.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
3.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด  (จ้ำนวน 6 รำยกำร) 36,150.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 72,100.00        PO6402-00020
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ  (จ้ำนวน 47 รำยกำร) 349,150.00       (จ้ำนวน 13 รำยกำร) ลว. 8 ก.พ. 64
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี  (จ้ำนวน 8 รำยกำร) 25,550.00         

บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 4,750.00          PO6402-00021
(จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 8 ก.พ. 64

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 9,150.00          PO6402-00022
(จ้ำนวน 3 รำยกำร) ลว. 8 ก.พ. 64

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 96,150.00        PO6402-00023
(จ้ำนวน 26 รำยกำร) ลว. 8 ก.พ. 64

17 จ้ำงเหมำเน็ตไอดอลประชำสัมพันธ์อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 12,000.00         12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยชยิน ประสงค์ควำมดี 12,000.00         นำยชยิน ประสงค์ควำมดี 12,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 ก.พ. 64

18 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 2,100.00           2,100.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ้ำกัด 2,100.00           บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ้ำกัด 2,100.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00025
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช 2,600.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 ก.พ. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พศินสยำม 3,050.00           

19 ซ้ือวัสดุของรำงวัลจัดกิจกรรมและกระเช้ำของท่ีระลึก 7,950.00           7,950.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำงผ่องพรรณ ปวงใจเท่ียง (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 4,350.00           นำงผ่องพรรณ ปวงใจเท่ียง 4,350.00          พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6402-00026
จ้ำนวน 6 รำยกำร 2.นำงกำละเกต สุลัยยะ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 1,200.00           (จ้ำนวน 4 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 10 ก.พ. 64

3.นำงสมร ติยะบุญ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 2,400.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
นำงกำละเกต สุลัยยะ 1,200.00          PO6402-00027
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 10 ก.พ. 64

นำงสมร ติยะบุญ 2,400.00          PO6402-00028
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 10 ก.พ. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

20 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์แบบพ่วงข้ำง หมำยเลขทะเบียน 1กฐ3448 3,050.00           3,050.00         เฉพำะเจำะจง อู่จักรพงษ์ โดยนำยจักรพงษ์ เพ็งมำวรรณ 3,050.00           อู่จักรพงษ์ โดยนำยจักรพงษ์ เพ็งมำวรรณ 3,050.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00029
เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 ก.พ. 64

21 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์แบบพ่วงข้ำง หมำยเลขทะเบียน จทง328 4,710.00           4,710.00         เฉพำะเจำะจง อู่จักรพงษ์ โดยนำยจักรพงษ์ เพ็งมำวรรณ 4,710.00           อู่จักรพงษ์ โดยนำยจักรพงษ์ เพ็งมำวรรณ 4,710.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00030
เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 ก.พ. 64

22 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์แบบพ่วงข้ำง หมำยเลขทะเบียน 1กฐ3446 410.00              410.00            เฉพำะเจำะจง อู่จักรพงษ์ โดยนำยจักรพงษ์ เพ็งมำวรรณ 410.00              อู่จักรพงษ์ โดยนำยจักรพงษ์ เพ็งมำวรรณ 410.00             เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00031
เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 ก.พ. 64

23 ซ้ือวัสดุเกษตร 13,600.00         13,600.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อันดำมันปลำตู้ 13,600.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อันดำมันปลำตู้ 13,600.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00032
2.ร้ำนอะโรวำน่ำหลุยส์ 888 14,200.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 ก.พ. 64
3.ร้ำนอนุรักษ์ปลำสวยงำม 14,600.00         

24 จ้ำงสูบส่ิงปฏิกูล ณ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ้ำนวน 40 เท่ียว 42,000.00         42,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำงฐิตำรีย์ หล่ิมไพศำล 42,000.00         นำงฐิตำรีย์ หล่ิมไพศำล 42,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00033
2.นำยสุนทร ดิโพ 48,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 ก.พ. 64
3.นำงเพ็ญจันทร์ ศีรีวิเศษวงศ์ 50,000.00         

25 ซ้ือธำตุอำหำรและเมล็ดพันธ์ุ จ้ำนวน 9 รำยกำร 41,500.00         41,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 35,600.00         บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 29,300.00        พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6402-00034
2.บริษัท ข่ำนต้ำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 8 รำยกำร) 42,200.00         (จ้ำนวน 6 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 10 ก.พ. 64

ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
บริษัท ข่ำนต้ำ จ้ำกัด 12,200.00        PO6402-00035
(จ้ำนวน 3 รำยกำร) ลว. 10 ก.พ. 64

26 จ้ำงซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ืองอำคำรนิทรรศกำร 2 10,800.00         10,800.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที.999 10,800.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที.999 10,800.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00036
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 ก.พ. 64

27 ซ้ือครุภัณฑ์ระบบบริกำรอินเตอร์เน็ต 98,500.00         98,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เดอะ เอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จ้ำกัด 98,496.00         บริษัท เดอะ เอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จ้ำกัด 98,496.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00037
2.บริษัท ซินเท็ค คอมมิวนิเคช่ัน จ้ำกัด 100,152.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 ก.พ. 64
3.บริษัท ซี-พลัส จ้ำกัด 100,580.00       

28 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 4 รำยกำร 77,920.00         77,920.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดีเชียงใหม่ (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 5,400.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดีเชียงใหม่ 5,400.00          พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6402-00038
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ใจดี (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 5,700.00           (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 11 ก.พ. 64
3.ร้ำนโอเค (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 6,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
4.ร้ำนมำยกรำส หญ้ำเทียม เชียงใหม่ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 17,640.00         ร้ำนมำยกรำส หญ้ำเทียม เชียงใหม่ 17,640.00        PO6402-00039
5.นำงสำวณธิดำ ปริญญำรัตน์ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 18,130.00         (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 11 ก.พ. 64
6.นำงสำวสุจิตรำ อินทะยำ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 18,620.00         
7.นำงสำวกฤษณำ ค้ำเมือง (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 54,880.00         นำงสำวกฤษณำ ค้ำเมือง 54,880.00        PO6402-00040
8.นำงสำววิไล จินโนวำส (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 57,380.00         (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 11 ก.พ. 64
9.นำงสำวณัฐธิดำ สักค้ำ (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 18,620.00         

29 จ้ำงเหมำจัดกิจกรรมท้ำอำหำรสมุนไพรเพ่ือสุขภำพประเภททำนเล่น 12,000.00         12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงจรรยำ วงค์ชัย 12,000.00         นำงจรรยำ วงค์ชัย 12,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00041
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 ก.พ. 64
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การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

30 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง จ้ำนวน 5 รำยกำร 1,635.00           1,635.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 1,635.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 1,635.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00042
2.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 1,810.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 15 ก.พ. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กมลโลหะกิจเชียงใหม่ 1,860.00           

31 ซ้ือพืชอำหำรและพืชน้้ำหวำน จ้ำนวน 13 รำยกำร 20,650.00         20,650.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 20,650.00         ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 20,650.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00043
2.นำงล้ำดวน รำชวงศำ 26,800.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 ก.พ. 64
3.ร้ำนสวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 25,350.00         

32 จ้ำงทำสีแมลงจ้ำลองและงำนทำสีร่มผ้ำใบบริเวณทำงเข้ำหลัก 161,000.00       161,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำววำสนำ จิโน 161,000.00       นำงสำววำสนำ จิโน 161,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00044
อำคำรจ้ำหน่ำยสินค้ำท่ีระลึก 2.นำยสมพงษ์ วุฒิเฟย 165,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 ก.พ. 64

3.นำยวีระชัย เสำร์ตุ้ย 164,000.00       

33 ซ้ือแบตเตอร่ีรถบรรทุก (มีเคร่ืองทุ่นแรง) หมำยเลขทะเบียน 9,600.00           9,600.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 9,600.00           บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 9,600.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00045
83-3065 เชียงใหม่ จ้ำนวน 2 ลูก 2.KT Power shop by เต่ำ แบตเตอร่ี 10,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 18 ก.พ. 64

3.ร้ำนเชียงใหม่ ซ่ือตรงแบตเตอร่ี 9,800.00           

34 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 11 รำยกำร 313,500.00       313,500.00     เฉพำะเจำะจง 1.นำงอธิชำ เช้ือพระซอง 313,500.00       นำงอธิชำ เช้ือพระซอง 313,500.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00046
2.นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 332,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 ก.พ. 64
3.นำงกำญจนำ แสนบ้ำน 350,500.00       

35 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองขยำยเสียงพกพำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 100,000.00       100,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 100,000.00       บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 100,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00047
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 128,400.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 25 ก.พ. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มอนสเตอร์ อิงค์ 121,000.00       

36 จ้ำงซ่อมถังเหล็กแรงดันน้้ำ 39,857.50         39,857.50       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ้ำกัด 39,857.50         บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ้ำกัด 39,857.50        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00048
2.บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 45,836.66         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 25 ก.พ. 64
3.บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 43,843.25         

37 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฟอกอำกำศ 37,450.00         37,450.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 37,450.00         บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ้ำกัด 37,450.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00001
2.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 44,950.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 5 ก.พ. 64
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ำกัด 44,950.00         

38 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับกิจกรรมเทศกำลชมสวน ประจ้ำปี 2563 13,000.00         13,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนจันทกำนต์ ซูวีเนียร์ โดยนำยพงศธร บุตรพลวง 13,000.00         ร้ำนจันทกำนต์ ซูวีเนียร์ โดยนำยพงศธร บุตรพลวง 13,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00002
2.นำงรัตนำภรณ์ พลศรี 18,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 8 ก.พ. 64
3.นำงสำวกัญญณัช จันทำพูน 20,000.00         

39 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 1,800.00           1,800.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 1,800.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 1,800.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ก.พ. 64

40 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง 36,720.00         36,720.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ จินะ 36,720.00         นำงสำววำสนำ จินะ 36,720.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ก.พ. 64

41 จ้ำงผลิตป้ำยประชำสัมพันธ์และวุฒิบัตร 1,910.88           1,910.88         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,910.88           ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,910.88          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00005
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 2,376.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 9 ก.พ. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 2,820.00           



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

42 จ้ำงเหมำบริกำรวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมฝึกอบรม 32,000.00         32,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำยฝน กอบค้ำ 32,000.00         นำงสำยฝน กอบค้ำ 32,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00006
2.นำงสำวสุกัญญำ ตำลำน 37,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 9 ก.พ. 64
3.นำงสำวนริศรำ ประดำอินทร์ 40,250.00         

43 จ้ำงเหมำบริกำรวิทยำกรกิจกรรมโยคะวิถีพุทธ 5,000.00           5,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวรพงค์ ดีศิริ 5,000.00           นำยวรพงค์ ดีศิริ 5,000.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ก.พ. 64

44 จ้ำงเหมำบริกำรวิทยำกรกิจกรรมกำรเจริญสติ 5,000.00           5,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยธนพิพัฒน์ ระวิวัฒน์ 5,000.00           นำยธนพิพัฒน์ ระวิวัฒน์ 5,000.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ก.พ. 64

45 จ้ำงเหมำบริกำรวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมท้ำบุญตักบำตร 7,000.00           7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยโสภณ พรมจิตต์ 7,000.00           นำยโสภณ พรมจิตต์ 7,000.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00009
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ก.พ. 64

46 จ้ำงเหมำบริกำรวิทยำกรกิจกรรมฝึกอบรม 13,000.00         13,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยภำษกรณ์ กำหลง 13,000.00         นำยภำษกรณ์ กำหลง 13,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ก.พ. 64

47 ซ้ือขนมหวำนส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 7 รำยกำร 7,830.00           7,830.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฮชิ เค้ก โดยนำงสำวจิรัชญำ น่วมศิริ 7,830.00           ร้ำนโฮชิ เค้ก โดยนำงสำวจิรัชญำ น่วมศิริ 7,830.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00011
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ก.พ. 64

48 ซ้ือท่ีกดสบู่ จ้ำนวน 10 ช้ิน 2,390.00           2,390.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 2,390.00           บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 2,390.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ก.พ. 64

49 จ้ำงท้ำป้ำยช่ือห้องประชุมทองเหลือง 12,720.00         12,720.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 12,720.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 12,720.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00013
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มือทอง ก่อสร้ำง 2020 17,976.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 ก.พ. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สันโป่ง คอนสตรัคช่ัน 22,020.00         

50 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,028.00           1,028.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,028.00           ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 1,028.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00014
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 1,250.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 ก.พ. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 1,500.00           

51 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 13,720.00         13,720.00       เฉพำะเจำะจง นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 13,720.00         นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 13,720.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00015
จ้ำนวน 19 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ก.พ. 64

52 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือกำรถ่ำยภำพ จ้ำนวน 2 รำยกำร 7,880.00           7,880.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 7,880.00           บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 7,880.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00016
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 9,062.90           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 17 ก.พ. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มอนสเตอร์ อิงค์ 9,619.30           

53 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 5,100.00           5,100.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 5,100.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 5,100.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ก.พ. 64

54 ซ้ืออุปกรณ์ส้ำหรับเคร่ืองป๊ัมน้้ำ 1,260.00           1,260.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 1,260.00           บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 1,260.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00018
2.บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ้ำกัด 1,444.50           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 19 ก.พ. 64
3.บริษัท เชียงใหม่วิทยำพำณิชย์ (1997) จ้ำกัด 1,540.80           

55 จ้ำงเหมำบริกำรอำหำร และเคร่ืองด่ืม ส้ำหรับจัดงำนเล้ียงภำยใน 36,500.00         36,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ จินะ 36,500.00         นำงสำววำสนำ จินะ 36,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00019
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ก.พ. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

56 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 8,609.75           8,609.75         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 8,609.75           บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 8,609.75          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00020
จ้ำนวน 6 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ก.พ. 64

57 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 38 รำยกำร 75,187.25         75,187.25       เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 75,187.25         บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 75,187.25        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 ก.พ. 64

58 จ้ำงผลิตบัตรจักรยำน จ้ำนวน 200 เล่ม 4,708.00           4,708.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เวียงบัวพร้ินต้ิง จ้ำกัด 4,708.00           บริษัท เวียงบัวพร้ินต้ิง จ้ำกัด 4,708.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6402-00022
2.ร้ำนซี.เค.พร้ินต้ิง 5,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 25 ก.พ. 64
3.บริษัท โชตนำพร้ินท์ จ้ำกัด 4,922.00           

59 ก่อสร้ำงโรงเรือนเพำะขยำยพรรณไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,983,800.00    2,973,000.00  e-bidding 1.บริษัทสุวรรณพรอพเพอร์ต้ี(2002)จ้ำกัด 2,750,000.00    ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 2,190,000.00   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ว. วัฒนำประสบสุขก่อสร้ำง 2,867,000.00    ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 13/2564
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดน้้ำอิง 2,226,777.00    ลว. 3 ก.พ. 64
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 2,190,000.00    
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กำยเกษมกิจ 2,460,000.00    
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 2,370,000.00    
7.บริษัท แวคคอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 2,600,000.00    
8.บริษัท เชียงใหม่ พี.เบสท์ กรุ๊ป จ้ำกัด 2,645,970.00    
9.บริษัท พี.เอส.ที.กรีนเฮ้ำส์ ซิสเต็ม เอนจิเนียร่ิง จ้ำกัด 2,810,000.00    
10.บริษัท ฐำนวิศวกรรมและธุรกิจ จ้ำกัด 2,435,000.00    
11.บริษัท เจ้ำสัวออม 168 เชียงใหม่ จ้ำกัด 2,586,000.00    
12.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ.พี ๙๙ 2,660,835.00    
13.เอ็มดี ไอเดีย 2,549,000.00    
14.กิจกำรร่วมค้ำ จี-แพ็ท แอนด์ แอสส์ ซำยน์ 2,358,000.00    

60 จ้ำงเหมำบริกำรจัดจ้ำงเวที ส้ำหรับจัดงำนภำยในอุทยำนหลวง 5,000.00           5,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยนรำทัศน์ ณ ล้ำพูน 5,000.00           นำยนรำทัศน์ ณ ล้ำพูน 5,000.00          ยกเลิกกำรจัดจ้ำง PO6312-00013
รำชพฤกษ์ อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี ลว. 18 ธ.ค. 63

สวพส.(อรอ)/404
ลว. 2 ก.พ. 64

61 สมัครสมำชิกจุลสำรวิชำกำรท่องเท่ียว ประจ้ำปี 2564 1,000.00           1,000.00         เฉพำะเจำะจง กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 1,000.00           กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 1,000.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี
ถูกต้องครบถ้วน สวพส.(อรก)/254

ลว. 23 ก.พ. 64

62 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำน 59,500.00         59,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณ ขจรแกล้วกล้ำ 59,500.00         นำงสำวอรุณ ขจรแกล้วกล้ำ 59,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 531/2564

ลว. 24 ก.พ. 64

63 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 84,000.00         84,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยธันวำ ทิแก้ว 84,000.00         นำยธันวำ ทิแก้ว 84,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 532/2564

ลว. 25 ก.พ. 64
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