
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 77,400 77,400 วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ีร้อยตรียงยุทธ พะนะ/77,400 บำท ว่ำท่ีร้อยตรียงยุทธ พะนะ/77,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.173/2563 ลว.1 พย. 62
2 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,500 75,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ หีบทอง/75,500 บำท นำงสำวสุดำรัตน์ หีบทอง/75,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.174/2563 ลว.1 พย. 62
3 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 75,500 75,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชำรีย์ มงคล/75,500 บำท นำงสำวณิชำรีย์ มงคล/75,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.175/2563 ลว.1 พย. 62
4 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 100,500 100,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอัจฉริยำ โตนะโพ/100,500 บำท นำงสำวอัจฉริยำ โตนะโพ/100,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.176/2563 ลว.1 พย. 62
5 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 100,500 100,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธรำพงษ์ ทรำยค ำ/100,500 บำท นำยธรำพงษ์ ทรำยค ำ/100,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.177/2563 ลว.1 พย. 62
6 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 100,500 100,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดนัย แสงมณี/100,500 บำท นำยดนัย แสงมณี/100,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.178/2563 ลว.1 พย. 62
7 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 100,500 100,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนำกร ประชุมศรี/100,500 บำท นำยธนำกร ประชุมศรี/100,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.179/2563 ลว.1 พย. 62
8 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 204,500 204,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศิริพงศ์ หังสพฤกษ์/204,500 บำท นำยศิริพงศ์ หังสพฤกษ์/204,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.180/2563 ลว.1 พย. 62
9 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 70,176 70,176 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิศรุต    ฟูวงค์สิทธ์ิ/70,176 บำท นำยวิศรุต    ฟูวงค์สิทธ์ิ/70,176 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.181/2563 ลว.15 พย. 62

10 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 80,400 80,400 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธมน ประกอบแสง/80,400 บำท นำงสำวธมน ประกอบแสง/80,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.182/2563 ลว.1 ธค.62
11 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 36,500 36,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ ชัยเพ็ญ/36,500 บำท นำงสำวกนกวรรณ ชัยเพ็ญ/36,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สอ.51/2563 ลว.1 พย.62
12 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ 31,200 31,200 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยไกรศร ต๋ำนะ/31200 บำท นำยไกรศร ต๋ำนะ/31200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สอ.52/2563 ลว.2 ธค.62
13 จ้ำงเหมำบริกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ               23,100        23,100 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเกษสุดำ วงศ์วำนศิริ/23,100 บำท นำงสำวเกษสุดำ วงศ์วำนศิริ/23,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.132/2563 ลว.15 มค.63
14 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,300.00 2,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 2,300 บำท/ จ.เจริญกำรเกษตร 2,400 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 2,300 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00030 ลว.11 กพ 63
15 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 5,000 บำท ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 5,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00031 ลว.11 กพ 63
16 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 17,216.00 17,216.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 9,336 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 17,390 บำท บ.เคมีกิจเกษตร 6,336 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,880 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0001 ลว 11 กพ.63

APO6302-0002 ลว 11 กพ.63
17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 18,695.00 18,695.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 14,054 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,810 บำท/ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,900 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 15,795 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00042 ลว 11 กพ.63

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 18,905 บำท PO6302-00043 ลว 11 กพ.63
18 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 8,241.00 9,241.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 9,273 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,360 บำท/ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2,646 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,595 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00044 ลว 11 กพ.63

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,595 บำท PO6302-00045 ลว 11 กพ.63
19 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 8,637.00 8,637.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 6,885 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,895 บำท/ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,935 บำท/หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,702 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00046 ลว 11 กพ.63

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,271 บำท PO6302-00047 ลว 11 กพ.63
20 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำลิฟต์อำคำรศูนย์ฝึกอบรม จ ำนวน 1 รำยกำร 18,725.00 18,725.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.จำร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จ ำกัด 18,725 บำท บ.จำร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จ ำกัด 18,725 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00077 ลว 13 กพ.63
20 จัดซ้ือพันธ์ุสัตว์และอำหำรสุกร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00078 ลว 13 กพ.63
20 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/7,500 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/7,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00079 ลว 13 กพ.63
20 จัดซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/3,000 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/3,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00080 ลว 13 กพ.63
20 จัดจ้ำงเหมำออกแบบและผลิตป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 รำยกำร 30,600.00 30,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บ๊ิก แอด 30,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บ๊ิก แอด 30,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00083 ลว 13 กพ.63
20 จัดจ้ำงปฎิบัตงำนในโครงกำร 38,190.00 38,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกำจพล ปุ้มตะมะ /38190 นำยกำจพล ปุ้มตะมะ/38190 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00072 ลว 03  กพ.63
20 จัดจ้ำงปฎิบัตงำนในโครงกำร 38,190.00 38,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำวรรณ ณะอ่ิน/38190 น.ส.สุภำวรรณ ณะอ่ิน/38190 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00071 ลว 03  กพ.63
20 จัดจ้ำงปฎิบัตงำนในโครงกำร 38,190.00 38,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. จำรุวรรณ เคำรพปรัชญำ/38190 น.ส. จำรุวรรณ เคำรพปรัชญำ/38190 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00070 ลว 03 กพ 63
20 จ้ำงซ่อมแซมระบบไฟ 34,935.00 34,935.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เพำเวอร์เซิร์ซ/34,935.00 หจก.เพำเวอร์เซิร์ซ/34,935.50 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00034 ลว 11 ก.พ. 63
20 จ้ำงซ่อมแซมรถ ทะเบียน นง 5291 ชม 2,342.98 2,342.98 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ/2342.98 บจก.โตโยต้ำ/2342.98 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00033 ลว 11 ก.พ. 63
20 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 83,600.00 83,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 59,000 บ./บ.แฮนด โกรว์เซอร่ี 64,750 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 59,000 บ./บ.ฮอทิโกร 24,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00081 ลว 13 ก.พ. 63

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,540 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 47,780 บ./บ.ฮอทิโกร PO6302-00082 ลว 13 ก.พ. 63
24,600 บ.

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 22,500.00 22,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 22,500 บำท/หจก.พอช.คอม 23,250 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 22,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00058 ลว 12 ก.พ. 63
22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,130.00 11,130.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 11,130 บำท/หจก.พอช.คอม 11,200 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 11,130 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00059 ลว 12 ก.พ. 63
23 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก๊ึดช้ำง 5,000 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก๊ึดช้ำง 5,000 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00100 ลว 19 ก.พ. 63
24 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 99,250.00 99,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเข็กน้อยวัสดุ 99,250 บำท ร้ำนเข็กน้อยวัสดุ 99,250 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00101 ลว 19 ก.พ. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563
สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
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25 จัดซ้ือเมล็ดอะโวคำโดพ้ืนเมือง 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.กฤติกำ งำมงอนคีรี/ 6000 น.ส.กฤติกำ งำมงอนคีรี/ 6000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00112 ลว 19 ก..พ. 63
26 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ถ่ัวลิสงไทนำน 9 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/16000 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13/16000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00114 ลว 19 ก.พ. 63
27 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง 15,600.00         15,600.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 15,600 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 15,600 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00117 ลว 19 ก.พ. 63
28 จ้ำงซ่อมระบบและท ำระบบน้ ำยำตู้แช่ 6,505.60           6,505.60    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฟิวเจอร์ อิเล็ค โทรนิคส์ เซอร์วิส จก. / 6,505.60 บ. บ.ฟิวเจอร์ อิเล็ค โทรนิคส์ เซอร์วิส จก. / 6,505.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00024 ลว. 4 ก.พ.63
29 จ้ำงเหมำท ำโปสเตอร์กำรผลิตและกำรแปรรูปกำแฟ 23,100.00 23,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ ไทซ่ิง แอนด์มิเดีย จก. / 23,100 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ ไทซ่ิง แอนด์มิเดีย จก. / 23,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00025 ลว. 4 ก.พ.63
30 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน / 2,800 บ. หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน / 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00026 ลว. 5 ก.พ.63
31 จัดซ้ือวัสดุชีวภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 19,990.00 19,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง / 19,990 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง / 19,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00027 ลว. 5 ก.พ.65
32 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 135,330.00 135,330.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง / 135,330 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง / 135,330 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00108  ลว. 19 ก.พ.63
33 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 28,000 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 28,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00106  ลว. 19 ก.พ.63
34 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 60,000 บำทวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผุ้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 60,000 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00098  ลว. 19 ก.พ.63
35 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์ คงศรีคีรี 15,000 บำท นำยสุทัศน์ คงศรีคีรี 15,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00099  ลว. 19 ก.พ.63
36 จ้ำงวิเครำะห์ปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน  11 ตัว 5,480.00 5,480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 5,480 บำท ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 5,480 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00142  ลว. 19 ก.พ.63
37 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 18,300.00 18,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง / 18,300 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง / 18,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00138  ลว. 19 ก.พ.63
38 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 1 รำยกำร 770.00 770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิคอล แอนด์ กลำสแวร์ 770/พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง 800 บ/พีเอพี เพำเวอร์ 790 บำทหจก.นอร์ทเทอร์นเคมิคอล แอนด์ กลำสแวร์ 770 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00139  ลว. 19 ก.พ.63
39 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1 รำยกำร 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 8,000 บำท/ร้ำนรวยทรัพย์กำรค้ำ 11,000 บำท/ร้ำนพัฒนำภัณฑ์ 10,000 บำทสหเฟอร์นิเจอร์ 1998 8,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00097  ลว. 19 ก.พ.63
40 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 98,750.00 98,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สินเสรี 98,750 บำท/บ.เอช ชี แอล กรุ๊ป 101,250 บำท/ร้ำนตนำนุวัฒน์ 102,500 บำทหจก.สินเสรี 98,750 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0008  ลว. 19 ก.พ.63
41 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,700.00 10,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุล 7,400 บำท /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,000 บำท บ.ล้ิมศักดำกุล 7,400 บำท /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00140  ลว. 19 ก.พ.63

PO6302-00141 ลว. 19 ก.พ.63
42 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,325.00 6,325.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 6,325 บำท / บ.ล้ิมศักดำกุล 6,380 บำท บ.ข่ำนต้ำ 6,325 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00136 ลว. 19 ก.พ.63
43 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,980.00 19,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,980 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00135  ลว. 19 ก.พ.63
44 จัดซ้ือพำเลทพลำสติก จ ำนวน 1 รำยกำร 11,500.00 11,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 11,500 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 11,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00125  ลว. 19 ก.พ.63
45 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 26,250.00 26,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 28,125 บ./บ.แฮนด โกรว์เซอร่ี 26,250 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรบ.แฮนด โกรว์เซอร่ี 26,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00127  ลว. 19 ก.พ.63

เกษตร 30,750 บ
46 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,580.00 5,580.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,160 บ./บ.แฮนด โกรว์เซอร่ี 3,700 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะหจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,160 บ./บ.แฮนด โกรว์เซอร่ี 2,300 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00130  ลว. 19 ก.พ.63

พำนิช 1,120 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,560 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,120 บ. PO6302-00132  ลว. 19 ก.พ.63
PO6302-00133  ลว. 19 ก.พ.63

47 จัดซือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 10,575.00 10,575.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 11,400 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,960 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,625 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00134  ลว. 19 ก.พ.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00137  ลว. 19 ก.พ.63

48 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 49,978.00 49,978.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเข็กน้อยวัสดุ 49,978 บำท ร้ำนเข็กน้อยวัสดุ 49,978 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00107 ลว 19 ก.พ. 63
49 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,840.00 1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 1,840 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 1,840 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00121 ลว 19 ก.พ.63
50 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 940.00 940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 940 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 940 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00109 ลว 19 ก.พ. 63
51 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 80,000 บำท ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 80,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00104 ลว 19 ก.พ.63
52 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำร (ส ำนักพัฒนำ) จ ำนวน 1 อัตรำ 28,690.00 28,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิธร เทพปะชัย 28,690 บำท นำงสำวศศิธร เทพปะชัย 28,690 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00029 ลว 3 ก.พ. 63
53 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 80,000 บำท บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 80,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00119 ลว 19 ก.พ.63
54 จัดซ้ือครุภัณฑ์จ ำนวน 1 รำยกำร 25,800.00 25,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 25,800 บำท บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 25,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00103 ลว 19 ก.พ. 63
55 จัดซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,380.00 5,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 5,380 บำท บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 5,380 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00102 ลว 19 ก.พ.63
56 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกฤติกำ งำมงอนคีรี 3,000 บำท นำงสำวกฤติกำ งำมงอนคีรี 3,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00105 ลว 19 ก.พ.63
57 จัดจ้ำงวิเครำะห์คุณสมบัติดิน 11 รำยกำร 6,480.00 6,480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 6,480 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 6,480 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00131 ลว 19 ก.พ. 63
58 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 15,000 บำท หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 15,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00066 ลว 13 ก.พ. 63
59 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,050.00 10,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,500 บำท บ.ล้ิมศักดำกุล 10,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00067 ลว 13 ก.พ. 63
60 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,750.00 15,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,750 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,750 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00068 ลว 13 ก.พ. 63
61 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 17 รำยกำร 9,044.00 9,044.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 9,044 บำท ร้ำนเชียงฮง 9,044 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00110 ลว 19 ก.พ.63
62 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,000 บำท บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00122 ลว 19 ก.พ. 63
63 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 8,040.00 8,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,040 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,040 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00123 ลว 19 ก.พ. 63
64 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ หมำยเลข กษ 3560 ชม 12,597.65 12,597.65 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ธำรำ จ ำกัด 12,597.65 บำท บ.ธำรำ จ ำกัด 12,597.65 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00065 ลว 13 ก.พ. 63
65 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำน/วิทยำศำสตร์ 25 รำยกำร 101,871.00 101,871.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 101,871 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 101,871 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00017 ลว.6 กพ.63
66 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลง 1 งำน 150,540.00 150,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 150,540 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 150,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00018 ลว. 6 กพ.63



67 จัดว้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 40,000 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 40,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00039 ลว.11 กพ.63
68 จัดซ้ือัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 3,000 บำทวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 3,000 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00040 ลว.11 กพ.63
69 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 3,000 บำท วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 3,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00041 ลว. 11 กพ.63
70 จัดซ้ือครัณฑ์โรงงำน 2 รำยกำร 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลกำรช่ำง 35,000 บำท ร้ำนพลกำรช่ำง 35,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00148 ลว.20 กพ.63
71 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,500.00 12,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่สินเสรี 12,500 บ. หจก.เชียงใหม่สินเสรี 12,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00149 ลว. 20 กพ.63
72 จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มทีจักรกล 50,000 บ. ร้ำนเอ็มทีจักรกล 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00150  ลว.20 กพ.63
73 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,600.00 7,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่สินเสรี 7,600 บ. หจก.เชียงใหม่สินเสรี 7,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00151 ลว.20 กพ.63
74 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1 รำยกำร 2,300.00 2,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่สินเสรี 2,300 บ. หจก.เชียงใหม่สินเสรี 2,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00152 ลว.20 กพ.63
75 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,317.00 9,317.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 5,250 บ, บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 749 บ., หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,318 บ.ร้ำนคลังพลำสติก 5,250 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00153 ลว.20 กพ.63

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 749 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00154 ลว.20 กพ.63
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,318 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00155 ลว. 20 กพ.63

76 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 14,290.00 14,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 14,290 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 14,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00156 ลว.20 กพ.63
77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 79,990.00 79,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพรภัณฑ์ไม้ โดย นำงทรงพร  ประสำรยำ 79,990 บ. ร้ำนทรงพรภัณฑ์ไม้ โดย นำงทรงพร  ประสำรยำ 79,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00157 ลว.20 กพ.63
78 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1 รำยกำร 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไชยวัฒน์กำรเกษตร โดยนำงจิระพันธ์  มุกดำ 50,000 บ. ร้ำนไชยวัฒน์กำรเกษตร โดยนำงจิระพันธ์  มุกดำ 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00158 ลว.20 กพ.63
79 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 28,620.00 28,620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,760 บ./บ.ล้ิมสักดำกุลเคมีเกษตร จก.5,460 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกำตร 10,200 บ./บ.ฮอทิ-โกร จก.8,200 บ.หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00159 ลว.20 กพ.63

บ.ล้ิมสักดำกุลเคมีเกษตร จก.5,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00160 ลว.20 กพ.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00162 ลว.20 กพ.63
บ.ฮอทิ-โกร จก.8,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00161 ลว.20 กพ.63

80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 23,750.00 23,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงแสงเดือน  เมืองซ่ือ 23,750 บ. นำงแสงเดือน  เมืองซ่ือ 23,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00163 ลว.20 กพ.63
81 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 18,400.00 18,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิ-โกร จก. 18,400 บ. บ.ฮอทิ-โกร จก. 18,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00165 ลว.20 กพ.63
82 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 26 รำยกำร 71,684.65 71,684.65 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 71,684.65 บ. ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 71,684.65 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00166 ลว. 20 กพ.63
83 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 10,800 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00274 ลว.24 กพ.63
84 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 10,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00275 ลว. 24 กพ.63
85 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 2,990.00 2,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,990 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00277 ลว.24 กพ.63
86 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 4,890.00 4,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 4,890 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 4,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00278 ลว.24 กพ.63
87 จ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในดินและพืช 30 ตัวอย่ำง 30,816.00 30,816.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 30,816 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 30,816 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00280 ลว.24 กพ.63
88 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำกำรเพำะขยำยพันธ์ กำรใช้ประโยชน์ฯ 1 งำน 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญศรี  ฉลักกนก 35,000 บ. นำยบุญศรี  ฉลักกนก 35,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00282 ลว.24 กพ.63
89 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 20,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00372 ลว.11 กพ.63
90 จ้ำงเหมำออกแบบและผลิตป้ำยไวนิล 17 ป้ำย 15,300.00 15,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บ๊ิก แอด 15,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บ๊ิก แอด 15,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00191 ลว. 7 ก.พ.63
91 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้ำ จ ำนวน 4 รำยกำร 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 15,000 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 15,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00192 ลว. 7 ก.พ.63
92 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 5,000 บำท หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 5,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00193 ลว. 7 ก.พ.63
93 จัดซ้ือลูกสุกร จ ำนวน 5 ตัว 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 7,500 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 7,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00194 ลว. 18 ก.พ.63
94 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 53,420.00 53,420.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเข็กน้อยวัสดุ โดยนำงอรดำ แซ่ลี 53,420 บำท ร้ำนเข็กน้อยวัสดุ โดยนำงอรดำ แซ่ลี 53,420 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00195 ลว. 18 ก.พ.63
95 จัดซ้ือเคร่ืองเป่ำลมอัตโนมัติ จ ำนวน 2 เคร่ือง 7,980.00 7,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 7,980 บำท บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 7,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00196 ลว. 20 ก.พ.63
96 จัดซ้ือตะกร้ำหูเหล็กเกรด A จ ำนวน 55 ใบ 14,850.00 14,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 14,850 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 14,850 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00197 ลว. 20 ก.พ.63
97 จัดซ้ิอเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก๊ึดช้ำง 5,000 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก๊ึดช้ำง 5,000 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00198 ลว. 21 ก.พ.63
98 จัดซ้ือวัสดุชีวภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 20,000 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 20,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00199 ลว. 21 ก.พ.63
99 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 1 คัน 15 รำยกำร 4,260.00 4,260.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์  จันทร์แก้ว / 4,260 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์  จันทร์แก้ว / 4,260 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00204 ลว. 21 ก.พ. 63

100 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 1 คัน 22 รำยกำร 7,790.00 7,790.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์  จันทร์แก้ว / 7,790 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง โดยนำยเอกฉันท์  จันทร์แก้ว / 7,790 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00205 ลว. 21 ก.พ. 63
101 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 20 ช้ิน 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ  วงษ์ศำ / 2,000 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ  วงษ์ศำ / 2,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00207 ลว. 21 ก.พ. 63
102 จัดซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 64,000.00 64,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ฮิลล์คอฟฟ่ี 64,000 บ/ บ.กำแฟชำวไทยภูเขำ จ ำกัด 69,000 บ. บ. ฮิลล์คอฟฟ่ี 64,000 บ/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00206 ลว. 21 ก.พ. 63
103 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 4,975.00 4,975.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์  /4,975 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์  /4,975 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00208 ลว. 21 ก.พ. 63

PO6302-00209 ลว. 21 ก.พ. 63
PO6302-00210 ลว. 21 ก.พ. 63

105 จัดซ้ือลูกสุกร จ ำนวน 5 ตัว 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชเล้ียงสัตว์ ม.13 / 7,500 บ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชเล้ียงสัตว์ ม.13 / 7,500 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00211 ลว. 21 ก.พ. 63
PO6302-00212 ลว. 21 ก.พ. 63
PO6302-00213 ลว. 21 ก.พ. 63

เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 4,291บ. / ร้ำนเชียงฮง 4,960 บ. เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,406 บ. / ร้ำนเชียงฮง 1,335 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ106 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 3,741.00 3,741.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

104 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 15,285.00 15,285.00 บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,510 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร 12,860 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,125 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร 6,160บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณวิธีเฉพำะเจำะจง



107 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 960.00 960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จ.เจริญกำรเกษตร 960 บ./ บ้ำนสวนครูเก่ง 1,050 บ. จ.เจริญกำรเกษตร 960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00214 ลว. 21 ก.พ. 63
PO6302-00215 ลว. 21 ก.พ. 63
PO6302-00216 ลว. 21 ก.พ. 63
PO6302-00217 ลว. 21 ก.พ. 63
PO6302-00218 ลว. 21 ก.พ. 63
PO6302-00219 ลว. 21 ก.พ. 63

109 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0010 ลว. 11 ก.พ. 63
110 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0011 ลว. 11 ก.พ. 63
111 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 1,8000 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 1,8000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0012 ลว. 13 ก.พ. 63
112 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 5,300 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0013 ลว. 11 ก.พ. 63
113 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 7,000 ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0014 ลว. 11 ก.พ. 63
114 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00220 ลว. 13 กพ. 63
115 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00221 ลว. 13 กพ. 63
116 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ/ 3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ/ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00222 ลว. 11 กพ. 63
117 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ/ 3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ/ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00223 ลว. 13 กพ. 63
118 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00224 ลว. 11 กพ. 63
119 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00225 ลว. 11 กพ. 63
120 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00226 ลว. 11 กพ. 63
121 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00227 ลว. 11 กพ. 63
122 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00228 ลว. 11 กพ. 63
123 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00229 ลว. 13 กพ. 63
124 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00230 ลว. 11 กพ. 63
125 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00231 ลว. 11 กพ. 63
126 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00232 ลว. 11 กพ. 63
127 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00233 ลว. 11 กพ. 63
128 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00234 ลว. 6 กพ. 63
129 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00235 ลว. 11 กพ. 63
130 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00236 ลว. 11 กพ. 63
131 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00237 ลว. 11 กพ. 63
132 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00238 ลว. 11 กพ. 63
133 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00239 ลว. 11 กพ. 63
134 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00240 ลว. 13 กพ. 63
135 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00241 ลว. 13 กพ. 63
136 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00242 ลว. 11 กพ. 63
137 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00243 ลว. 11 กพ. 63
138 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00244 ลว. 11 กพ. 63
139 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำในลักษณะรำยบุคคล จ ำนวน 2 งวด 28,690.00 28,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชลี พะกุลปิน/28,690 บ. นำงสำวอัญชลี พะกุลปิน/28,690 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00069 ลว. 3 ก.พ.63
140 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3 รำยกำร 7,950.00 7,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง/7,950 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 5,100 บ. บจ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี / 9,125 บ.ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง/7,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00014 ลว. 5 ก.พ.63
141 จ้ำงท ำวีทัศน์คลิปวีดีโอ ส่งต้นฉบับระบบ MP4 (HD) จ ำนวน 20 แผ่น 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน/10,000 บ. นำยพีรภูมิ สันติโพธิกุล/13,000 บ. หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน/10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00013 ลว. 5 ก.พ.63

นำยกฤษกร งำนค ำอ้ำย/15,000 บ.
142 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,950.00 7,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง/7,950 บ. หจก. ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 5,010 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง/7,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00084 ลว. 14 ก.พ.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร /10,075 บ.
143 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 35,743.00 35,743.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์/1,400 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช/7,788 บ.หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์/1,400 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช/7,788 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00086 ลว. 14 ก.พ.63

บจ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ /900 บ. บจ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/25,655 บ.บจ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ /900 บ. บจ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/25,655 บ. PO6302-00087 ลว. 14 ก.พ.63
PO6302-00088 ลว. 14 ก.พ.63
PO6302-00089 ลว. 14 ก.พ.63

144 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 7 รำยกำร 22,270.00 22,270.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. จ. เจริญกำรเกษตร/22,270 บ. บจ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี /38,928 บ. หจก. จ. เจริญกำรเกษตร/22,270 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00090 ลว. 14 ก.พ.63

วิธีเฉพำะเจำะจง49,980.0049,980.00จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร108 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,000 บ./ แกลสซ่ีแลนด์ 15,090 บ./ จ.เจริญ
กำรเกษตร 15,540 บ./ ฮอทิโกร 1,760 บ../ บ. ล้ิมศักดำกุล 
11,590 บ.

ธ.ปรำณีกำรเกษตร 6,000 บ./ แกลสซ่ีแลนด์ 19,881 บ./ จ.เจริญกำรเกษตร 
32,320 บ./ ฮอทิโกร 9,320 บ./ วิสและบุตร 21,256 บ./ บ. ล้ิมศักดำกุล 
11,590 บ.



145 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เก้ำอ้ีท ำงำน) 1 ตัว 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 /2,800 บ. ร้ำนพัฒนำภัณฑ์ / 3,000 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช /2,975 บ.หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 /2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00093 ลว.18 ก.พ.63
146 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 17 รำยกำร 64,920.00 64,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ข่ำนต้ำ/38,300บ. บจ.ฮอทิโกร จ ำกัด /26,620 บ. บจ.ข่ำนต้ำ/38,300บ. บจ.ฮอทิโกร จ ำกัด /26,620 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00091 ลว. 18 ก.พ.63

PO6302-00092 ลว. 18 ก.พ.63
147 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน  3รำยกำร 1,980.00 1,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ. ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน/1,980 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช/810 บ. บจ.คลังไฟฟ้ำ /1,300 บ.บจ. ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน/1,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00201 ลว. 21 ก.พ.63 
148 จัดซ้ือกล่องกระดำษส ำหรับใส่ผลผลิต จ ำนวน 296 กล่อง 7,992.00 7,992.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. จ. เจริญกำรเกษตร/7,992 บ. หจก. จ. เจริญกำรเกษตร/7,992 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00190 ลว. 21 ก.พ.63
149 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,860.00 2,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง/2,860 บ. บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/1,500 บ. หจก.ธ.ปรีกำรเกษตร/2,460 บ.ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง/2,860 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00189 ลว. 21 ก.พ.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,650 บ.
150 จัดซ้ือกล่องพลำสติกและแผ่นกันกระแทก 7,970.00 7,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช /7,970 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช /7,970 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00183 ลว. 21 ก.พ.63
151 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 2 รำยกำร 16,948.00 16,948.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.แกลสซ่ีแลนด์/9,548 บ. บจ.แฮน์โกรวเซอร่ี/18,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร/9,550 บ.บจ.แกลสซ่ีแลนด์/9,548 บ. บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/7,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00184 ลว. 21 ก.พ.63

บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/7,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00185 ลว. 21 ก.พ.63
152 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3 รำยกำร 14,730.00 14,730.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/8,480 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร/ 6,250 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร / 7,100 บ.บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/8,480 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร/ 6,250 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00187 ลว.21 ก.พ.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00188 ลว. 21 ก.พ.63
153 จัดซ้ืออำหำรสุกร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก/2,500 บ. หจก. เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก/2,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00202 ลว. 21 ก.พ.63
154 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 11,939.00 11,939.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจเชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์/11,939 บ. หจก.เพ่ือนเรียนวิทยำภัณฑ์/12,766 บ. ห.จ.ก.โอ.เอ.ดิสทรีเทอร์ / 13,291 บ.บจเชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์/11,939 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00203 ลว. 21 ก.พ.63
155 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์รำคำ 8 หลัก จ ำนวน 2 ชุด 1,980.00 1,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป /1,980 บ. บจ.เอ.ที.เอ โซลูช่ัน / 2,200 บ. บจ.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป /1,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00200 ลว. 21 ก.พ.63
156 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 111,500.00 111,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์/111,500 บ. ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์/111,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00265 ลว. 24 ก.พ.63
157 จ้ำงท ำโปสเตอร์ 6,206.00 6,206.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 6,206 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 6,206 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00263 ลว. 7 ก.พ.63

158
จ้ำงสอบเทียบเคร่ืองมือวัดส ำหรับกำรวิเครำะห์สำร ในพ้ืนท่ีโครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง 24 พ้ืนท่ี

197,254.50 197,254.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 197,254.50 บำท บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 197,254.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00268 ลว. 24 ก.พ.63

159 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 10,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 10,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0015 ลว. 18 กพ. 63
160 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 8,700 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0016 ลว. 17 กพ. 63
161 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0017 ลว. 17 กพ. 63
162 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 8,700 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0018 ลว. 18 กพ. 63
163 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0019 ลว. 18 กพ. 63
164 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0020 ลว. 18 กพ. 63
165 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู / 8,700 บ. นำยประพันธ์ ไชยชมภู / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00246 ลว. 17 ก.พ. 63
166 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 8,700 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00247 ลว. 17 ก.พ. 63
167 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 7,000 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00248 ลว. 18 ก.พ. 63
168 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 7,000 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00249 ลว. 17 ก.พ.63
169 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์ /8,700 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์ /8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00250 ลว. 17 ก.พ. 63
170 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ /8,700 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ /8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00251 ลว. 17 ก.พ. 63
171 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00252 ลว. 17 ก.พ. 63
172 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,200 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00253 ลว. 18 ก.พ. 63
173 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 10,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00254 ลว. 20 ก.พ. 63
174 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 8,700 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00255 ลว. 17 ก.พ. 63
175 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00256 ลว. 17 ก.พ. 63
176 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00258 ลว. 18 ก.พ 63
177 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00259 ลว. 18 ก.พ. 63
178 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 อัตรำ 13,500.00 13,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์ฉำย  กันทิวงค์/13,500 บ. นำงสำวจันทร์ฉำย  กันทิวงค์/13,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00182 ลว. 3 ก.พ. 63

179
จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 15,173.00 15,173.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 10,564บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,972 บ./หจก.จ.เจริญ
กำรเกษตร บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,996บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,282 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00035 ลว. 11 ก.พ. 63

15,185 บ./บ.แฮนด์โกร์เชอรร่ี 16,082.50 บ. /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,895 บ. PO6302-00036 ลว. 11 ก.พ. 63
PO6302-00037 ลว. 11 ก.พ. 63

180 จ้ำงพัฒนำโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน 149,700.00 149,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิฆเนศ ซอฟต์แวร์ โดย นำยพิฆเนศ ชูกร/149,700 บ. ร้ำนพิฆเนศ ซอฟต์แวร์ โดย นำยพิฆเนศ ชูกร/149,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00052 ลว. 12 ก.พ. 63
181 จ้ำงท ำวำรสำร"สวพส" จ ำนวน 1,200 เล่ม 66,768.00 66,768.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด/66,768 บ. บ.สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด/66,768 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00064 ลว. 12 ก.พ. 63
182 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 24 รำยกำร 15,422.00 15,422.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 15,958 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 15,193 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,804 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,502 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0005 ลว. 13 ก.พ. 63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 15,364 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 3,116 บ. APO6302-0006 ลว. 13 ก.พ. 63



APO6302-0007 ลว. 13 ก.พ. 63
183 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ / 30,000 บ. ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ / 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00094 ลว. 18 ก.พ. 63
184 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 19,990.00 19,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง/19,990 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง/19,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00095 ลว. 18 ก.พ. 63
185 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 23,875.00 23,875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 23,895บ./บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 27,500บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร23,875 บ.หจก. จ.เจริญกำรเกษตร 23,875 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00096 ลว. 18 ก.พ. 63
186 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 99,940.00 99,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พิชญำวัสดุก่อสร้ำง โดย นำงสำวพิชญำ ฝ้ันปิมปำ/99,940 บ. ร้ำน พิชญำวัสดุก่อสร้ำง โดย นำงสำวพิชญำ ฝ้ันปิมปำ/99,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00115 ลว. 19 ก.พ. 63
187 จัดซ้ือสำรเคมีและน้ ำมันหอมระเหย จ ำนวน 3 รำยกำร 11,017.93 11,017.93 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ดเคมิคอล แอนด์ เทรดด้ิง 7,380.43 บ./มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,637.50 บ.บ.ยูไนเต็ดเคมิคอล แอนด์ เทรดด้ิง 7,380.43 บ./มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,637.50 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00116 ลว. 19 ก.พ. 63

PO6302-00118 ลว. 19 ก.พ. 63
188 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 39,620.00 39,620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 37,320 บ. / บ.ฮอทิโกร 2,300 บ. บ.ข่ำนต้ำ 37,320 บ. / บ.ฮอทิโกร 2,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00120 ลว. 19 ก.พ. 63

PO6302-00124 ลว. 19 ก.พ. 63
189 จัดซ้ือเมล็ดกำแฟอรำบิก้ำ จ ำนวน 20 กิโลกรัม 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม. 13/10,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม. 13/10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00126 ลว. 19 ก.พ. 63
190 จ้ำงวิเครำะห์คุณสมบัติดิน จ ำนวน  6 รำยกำร 6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/6,420 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/6,420 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00128 ลว. 19 ก.พ. 63
191 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง/10,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง/10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00175 ลว. 21 ก.พ. 63
192 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 7,500บ./บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 8,500 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,200บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,200บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00179 ลว. 21 ก.พ. 63
193 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ภู่พิสิฐพำณิชย์ 30,000 บ. หจก.ภู่พิสิฐพำณิชย์ 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00266 ลว. 24 ก.พ. 63
194 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,280.00 9,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/8,480 บ. บจ.ข่ำนต้ำ /800 บ. บจ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี/1,600 บ.บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/8,480 บ. บจ.ข่ำนต้ำ /800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00328 ลว. 25 ก.พ.63

PO6302-00329 ลว. 25 ก.พ.63
195 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 8 รำยกำร 30,330.00 30,330.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 30,330 บ. บจ.ข่ำนต้ำ /16,620 บ. บจ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี/34,696 บ.บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 30,330 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00330 ลว. 25 ก.พ.63
196 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 6 รำยกำร 24,990.00 24,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 24,990 บำท ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 24,990 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00331 ลว.25 ก.พ.63
197 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต โดยนำยทรัพยสุวรรณ แก้วปู่ / 30,000 บ. ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต โดยนำยทรัพยสุวรรณ แก้วปู่ / 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00186 ลว. 21 ก.พ.63
198 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 48,980.00 48,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/37,580 บ. บจ.ข่ำนต้ำ/11,400 บ. บจ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/37,580 บ. บจ.ข่ำนต้ำ/11,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00333 ลว.26 ก.พ.63

PO6302-00334 ลว. 26 ก.พ.63
199 จัดซ้ือพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง จ ำนวน 120 ตัว 17,520.00 17,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและสัตว์เล้ียง ม.13 / 17,520 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและสัตว์เล้ียง ม.13 / 17,520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00335 ลว. 26 ก.พ.63
200 จัดจ้ำงศึกษำและออกแบบเคร่ืองต้นแบบปลูกข้ำวอัตโนมัติ จ ำนวน 1 งำน 170,000.00 170,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทวีศักด์ิ มหำวรรณ์/170,000 บ. นำยทวีศักด์ิ มหำวรรณ์/170,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00336 ลว. 26 ก.พ.63
201 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ตู้ จ ำนวน 1 คัน 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 10,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0021 ลว. 24 ก.พ. 63
202 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0022 ลว. 24 ก.พ. 63
203 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 14,400.00 14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 14,400 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 14,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0023 ลว. 24 ก.พ. 63
204 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00291 ลว. 19 ก.พ. 63
205 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00292 ลว. 19 ก.พ. 63
206 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00293 ลว. 19 ก.พ. 63
207 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00294 ลว. 19 ก.พ. 63
208 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00295 ลว. 19 ก.พ. 63
209 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00296 ลว. 19 ก.พ. 63
210 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00297 ลว. 19 ก.พ. 63
211 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00298 ลว. 17 ก.พ. 63
212 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00299 ลว. 17 ก.พ. 63
213 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00300 ลว. 17 ก.พ. 63
214 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 8,700 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00301 ลว. 17 ก.พ. 63
215 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00302 ลว. 18 ก.พ. 63
216 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00303 ลว. 18 ก.พ. 63
217 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00304 ลว. 18 ก.พ. 63
218 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00305 ลว. 18 ก.พ. 63
219 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00307 ลว. 18 ก.พ. 63
220 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00308 ลว. 18 ก.พ. 63
221 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00309 ลว. 18 ก.พ. 63
222 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00310 ลว. 18 ก.พ. 63
223 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ /1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00312 ลว. 18 ก.พ. 63
224 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00314 ลว. 19 ก.พ. 63



225 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00315 ลว. 18 ก.พ. 63
226 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00318 ลว. 11 ก.พ. 63
227 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 9,054.00 9,054.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ / 9,054 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ / 9,054 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00309 ลว. 18 ก.พ. 63
228 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขน 8622 จ ำนวน 1 รำยกำร 13,934.82 13,934.82 วิธีเฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด / 13,934.82 บ. บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด / 13,934.82 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00337 ลว. 26 ก.พ. 63
229 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO630200170 ลว. 12 ก.พ.63
230 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,080.00 2,080.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 2,080 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 2,080 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00171 ลว. 21 ก.พ.63
231 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 16 รำยกำร 16,150.00 16,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ 16,150 บ. ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ 16,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00276 ลว. 24 ก.พ.63 
232 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 118,398.00 118,398.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ่ือเต๋อ อิฐบล็อค 118,398 บ. หจก.จ่ือเต๋อ อิฐบล็อค 118,398 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00273 ลว.24 ก.พ.63
233 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 2,610.00 2,610.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 2,610 บ. บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 2,610 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00311 ลว.25 ก.พ. 63
234 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1 รำยกำร 23,800.00 23,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 23,800 บ. บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 23,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0024 ลว.25 ก.พ.63
235 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,650.00 4,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิคอล แอนด์ กลำสแวร์ 4,650 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิคอล แอนด์ กลำสแวร์ 4,650 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0025 ลว.25 ก.พ.63
236 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 138,112.50 138,112.50 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 138,112.50 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 138,112.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0027 ลว.25 ก.พ.63
237 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 50,890.00 50,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 50,890 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 50,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0026 ลว 25 ก.พ.63
238 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,380.00 5,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,380 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0028 ลว. 25 ก.พ.63
239 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 6,870.00 6,870.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 6,870 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 6,870 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00324 ลว. 25 ก.พ. 63
240 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 4,120.00 4,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,120 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00322 ลว.25 ก.พ. 63
241 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 22,200.00 22,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 22,200 บำท บ.เคมีกิจเกษตร 22,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00321 ลว.25 ก.พ.63
242 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 11,160.00 11,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,160 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00320 ลว.25 ก.พ.63
243 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 2,800 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00319 ลว. 25 ก.พ. 63
244 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,135.00 15,135.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 15,135 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 15,135 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00317 ลว.25 ก.พ. 63
245 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 870.00 870.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 870 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 870 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00313 ลว. 25 ก.พ.63
246 จ้ำงวิเครำะห์คุณภำพดิน 13 ตัวอย่ำง 9,100.00 9,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ ม.เชียงใหม่ 9,100 บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ ม.เชียงใหม่ 9,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00306 ลว.25 ก.พ.63
247 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุขยำยเฮมพ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 139,500.00 139,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 139,500 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 139,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00257 ลว.24 กพ.63
248 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,135.00 9,135.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 5,600 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,975 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 275 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,240 บ./หจก.ธ.ปรำณีไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00260 ลว.24 กพ.63
249 4,240 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,030 บ. กำรเกษตร 4,620 บ. PO6302-00261 ลว.24 กพ.63
250 PO6302-00262 ลว.24 กพ.63
251 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 13,273.00 13,273.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,870 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 14,140 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,070 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,203 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00285 ลว.24 กพ.63
252 3,874 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,918 บ. PO6302-00286 ลว.24 กพ.63
253 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 35,910.00 35,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 36,560 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 37,644 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,060 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 14,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00287 ลว.24 กพ.63
254 4,494 บ. PO6302-00288 ลว.24 กพ.63
255 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 38,178.00 37,178.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 42,270 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 38,815 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์บ.แกลสซ่ีแลนด์ 33,408 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,770 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00289 ลว.24 กพ.63
256 33,408 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,770 บ. PO6302-00290 ลว.24 กพ.63
257 จ้ำงพิมพ์คู่มือกำรเก็บเก่ียวผลอำโวกำโด้บนพ้ืนท่ีสูง จ ำนวน 1 รำยกำร 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 60,000 บ. หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00325 ลว.25 กพ.63
258 ซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 10,625.00 10,625.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,710 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 10,625 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 10,625 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00326 ลว.25 กพ.63
259 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 9,950.00 9,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิงห์ค ำ ใบยำ 9,950 บ./หจก.ศิลำภัณฑ์ก่อสร้ำง 10,565 บ. นำยสิงห์ค ำ ใบยำ 9,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00327 ลว.25 กพ.63
260 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเลเซอร์สี ขนำดใหญ่ จ ำนวน 1 รำยกำร 46,900.00 46,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 46,900 บ. บจ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 46,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00022 ลว.3 ก.พ.63
261 จัดซ้ือเคร่ืองฉำย LCD จ ำนวน 1 รำยกำร 34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 34,000 บำท บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 34,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00011 ลว.3 ก.พ.63
262 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 39,900.00 39,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 39,900 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 39,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00339 ลว.27 กพ 63
263 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 33,500.00 33,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรปฎิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกัด 33,500 บำท สหกรณ์กำรเกษตรปฎิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกัด 33,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00340 ลว.27 กพ 63
264 จัดจ้ำงพิมพ์ซองจดหมำยตรำสถำบัน 1 รำยกำร 7,222.50 7,222.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 7,222.50 บำท /ศุภนันทน์พรินท์ 7,250 บำท/หจก ภทระ พรี-เพรส 7,490 บำทร้ำนอินดีไซน์ 7,222.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00360 ลว.27 กพ 63
265 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร 20,478.00 20,478.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 9,535 บำท/ เชียงใหม่มำนะพำนิช 20,013 บำท/ ศิริวงศ์พำนิช 7,252 บำทบ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 9,535 บำท/ เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,189 บำท/ ศิริวงศ์พำนิช 1,754 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00343 ลว.27 กพ 63
266 PO6302-00341 ลว.27 กพ 63
267 PO6302-00342 ลว.27 กพ 63
268 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 11,390.00 11,390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 11,390 บำท/ พอช.คอม 11,700 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 11,390 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00338 ลว.27 กพ 63
269 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 12,310.00 12,310.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 12,310 บำท/ พอช.คอม 12,690 บำท บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 12,310 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00357 ลว.27 กพ 63
270 จัดว้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 19,280.00 19,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 19,280 บำท /บ.เคมีกิจเกษตร 19,480 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 19,280 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00358 ลว.27 กพ 63
271 จัดซ้ือโทรทัศน์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 21,900.00 21,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สอำดกรุ๊ป 21,900 บจก.สอำดกรุ๊ป 21,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-0009 ลว 19 ก.พ. 63



272 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 34,800.00 34,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 34,800 ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 34,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00174 ลว 21 ก.พ. 63
273 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,150.00 6,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ฮอทิโกร 6,150 บจก.ฮอทิโกร 6,150 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00167 ลว 20 ก.พ. 63
274 จ้ำงพิมพ์งำน จ ำนวน 4 รำยกำร 12,947.00 12,947.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย 12,947 บจก.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย 12,947 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00168 ลว 20 ก.พ. 63

275
จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน้ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 60,000

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน้ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่
ทะลำย 60,000

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6302-00169 ลว 20 ก.พ. 63

276 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,990.00 19,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,990.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,990.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00113 ลว 19 ก.พ. 63
277 จัดซ้ือโต๊ะคัดแยกผลผลิต จ ำนวน 2 ตัว 26,000.00 26,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 26,000.00 หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 26,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00111 ลว 19 ก.พ. 63
278 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 42,245.00 42,245.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 42,245.00 บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 42,245.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00351 ลว 27 ก.พ. 63

279

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 26,955.00 26,955.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,730/บจก.ชิชำง ฯ 21,070/ หจก.ศิริวงศ์ 
1,065/ร้ำนกฤษณำพำนิช 90

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,730/บจก.ชิชำง ฯ 21,070/ หจก.ศิริ
วงศ์ 1,065/ร้ำนกฤษณำพำนิช 90

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

PO6302-00352 
PO6302-00353 
PO6302-00354 
PO6302-00355 ลว 27 ก.พ. 63

280 จัดซ้ือโต๊ะคัดแยกผลผลิต จ ำนวน 4 ตัว 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 42,000.00 หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 42,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00073  ลว 13 ก.พ. 63
281 จ้ำงพิมพ์สต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,354.00 2,354.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 2,354.00 ร้ำนอินดีไซน์ 2,354.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00350 ลว 27 ก.พ. 63
282 จ้ำงพิมพ์งำน จ ำนวน 3 รำยกำร 82,925.00 82,925.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 82,925.00 ร้ำนอินดีไซน์ 82,925.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00344 ลว 27 ก.พ. 63
283 จัดซ้ือวัสดุจ ำนวน 10 รำยกำร 24,870.00 24,870.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต โดยนำยทรัพยสุวรรณ แก้วปู่ 24,870.00 ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต โดยนำยทรัพยสุวรรณ แก้วปู่ 24,870.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00348 ลว 27 ก.พ. 63
284 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 74,900.00 74,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 74,900.00 ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 74,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00346 ลว 27 ก.พ. 63
285 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลหลังด ำ จ ำนวน 1 ป้ำย 2,996.00 2,996.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 2,996.00 ร้ำนอินดีไซน์ 2,996.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00345 ลว 21 ก.พ. 63
286 จัดซ้ือเตำแก๊สพร้อมถังแก๊ส จ ำนวน 1 ชุด 5,839.51 5,839.51 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ก๊ำซหุงต้ม 5,839.51 บจก.ก๊ำซหุงต้ม 5,839.51 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00356 ลว 27 ก.พ. 63
287 จัดซ้ือไมค์ลอยมือถือ จ ำนวน 1 ชุด 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 7,500 บจก.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 7,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00347 ลว 27 ก.พ. 63
288 จัดซ้ือเตำแก๊สพร้อมถังแก๊ส จ ำนวน 2 ชุด 15,819.13 15,819.13 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ก๊ำซหุงต้ม 15,819.13 บจก.ก๊ำซหุงต้ม 15,819.13 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00349 ลว 27 ก.พ. 63
289 จัดซ้ือถังดับเพลิง จ ำนวน  4 ถัง 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลง 5,800 หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลง 5,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00177 ลว 21 ก.พ. 64
290 จ้ำงท ำงำนตรวจและรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 1 งำน 218,922.00 218,922.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เอซีที ออร์แกนิค 218,922.00 บจก.เอซีที ออร์แกนิค 218,922.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงท ำของ 12/2563 ลว 12 ก.พ. 63

291 จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ฯ จ ำนวน
 1 งำน 850,000.00 850,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยพำยัพ 850,000 มหำวิทยำลัยพำยัพ 850,000

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
สัญญำจ้ำงผู้เช่ียวชำญรำยบุคคลหรือ
จ้ำงบริษัทท่ีปรึกษำ เลขท่ี 1/2563 ลว
 20 ก.พ. 63

292 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 12,600.00 12,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 12,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 12,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0004 ลว. 5 ก.พ. 63
293 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00062 ลว. 4 ก.พ. 63
294 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00063 ลว. 4 ก.พ. 63
295 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00049 ลว. 5 ก.พ. 63
296 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ /7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ /7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00051 ลว. 5 ก.พ. 63
297 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ /7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ /7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0003 ลว. 4 ก.พ. 63
298 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00032 ลว. 3 ก.พ. 63
299 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ / 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00021 ลว 3 ก.พ. 63
300 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจคิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจคิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00075 ลว 3 ก.พ. 63
301 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจคิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจคิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00061 ลว 3 ก.พ. 63
302 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจคิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจคิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00038 ลว 3 ก.พ. 63
303 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบุรณ์ / 5,300 บ. นำยสุชำติ สมบุรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00054 ลว 4 ก.พ. 63
304 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบุรณ์ / 3,600 บ. นำยสุชำติ สมบุรณ์ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00056 ลว 4 ก.พ. 63
305 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบุรณ์ / 1,800 บ. นำยสุชำติ สมบุรณ์ / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00057 ลว 4 ก.พ. 63
306 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00076 ลว 4 ก.พ. 63
307 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 7,200 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00060 ลว. 5 ก.พ. 63
308 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ / 7,200 บ. นำยอุดร  มูลมอญ / 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00055 ลว. 4 ก.พ. 63
309 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00050 ลว. 4 ก.พ. 63
310 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00048 ลว. 4 ก.พ. 63
311 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 5,300 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00053 ลว. 4 ก.พ. 63
312 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 1,800 บ. นำยประพันธ์  ไชยชมภู / 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00020 ลว. 4 ก.พ. 63



313 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 2,792.50 2,792.50 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 992.50 /หจก.ศิริวงศ์พำณิชย์ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 992.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00363 ลว.27 กพ.63
หจก.ศิริวงศ์พำณิชย์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00364 ลว.27 กพ.63

314 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำน จ ำนวน 1 รำยกำร 980.00 980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ้ำนสวนครูเก่ง โดยนำยธีรพงษ์  จะแวง 980 บ. บ้ำนสวนครูเก่ง โดยนำยธีรพงษ์  จะแวง 980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00361 ลว.27 กพ.63
315 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม จ ำนวน 1 รำยกำร 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร  ประจนปัจจนึก 50,000 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร  ประจนปัจจนึก 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00367 ลว.28 กพ.63
316 จ้ำงท ำวีดีทัศน์เผยแพร่องค์ควำมรู้โครงกำรหลวง ฯ จ ำนวน 3 เร่ือง 90,900.00 90,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 90,900 บ. หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 90,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0029 ลว.27 กพ.63
317 จ้ำงเหมำท ำส่ือส่ิงพิมพ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 18,874.80 18,874.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จก. 18,874.80 บ. บ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จก. 18,874.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00281 ลว.26 ก.พ.63
318 จัดซ้ือสุกรลูกผสม จ ำนวน 20 ตัว 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 30,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00283 ลว.26 ก.พ.63
319 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 27,195.00 27,195.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 27,195/บ.เคมีกิจเกษตร 27,380 บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 27,195 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00267 ลว.24 ก.พ. 63
320 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,900 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 4,935 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,900 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00269 ลว. 24 ก.พ. 63
321 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,880.00 588.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลส 656 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,880 บ./บ.แฮนด์โกร์เชอร์ร่ี 6,800 บ.หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00264 ลว. 24 ก.พ. 63
322 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและหมึกพิมพ์ จ ำนวน 10 รำยกำร 28,014.00 28,014.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 20,532 บ./เทพรัตน์โอเอ 24,400/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 29,516 บ.บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 20,532 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00270 ลว. 24 ก.พ. 63

หจก.ศิริวงค์พำนิช 8,986 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,236 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00271 ลว. 24 ก.พ. 63
หจก.ศิริวงค์พำนิช 246 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00272 ลว. 24 ก.พ. 63

323 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงใบงำข้ีม้อน จ ำนวน 52 ตัวอย่ำง 182,000.00 182,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หน่วยพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมปลอดภัยของน้ ำนมและน้ ำหน่วยพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมปลอดไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00332 ลว. 26 ก.พ. 63
เช้ือปศุสัตว์ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 182,000 บ. ภัยของน้ ำนมและน้ ำเช้ือปศุสัตว์ คณะเกษตรศำสตร์ มช. 182,000 บ.

324 จัดซ้ือกล้ำเสำวรสพันธ์ุไทนุง จ ำนวน 460 ต้น 11,500.00 11,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกะปิ  ย่ิงคุณจัตุรัส / 11,500 บ. นำยกะปิ  ย่ิงคุณจัตุรัส / 11,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00366 ลว. 27 ก.พ. 63
325 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 72,525.00 72,525.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 58,000บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 38,285บ./บ.แฮนด์โกรว์เชอรร่ี 51,175บ.หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,615 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0030 ลว. 28 ก.พ. 63

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 129,641 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 46,060บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,260บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0031 ลว. 28 ก.พ. 63
บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,029 บ. บ.แฮนด์โกรว์เชอรร่ี 14,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0032 ลว. 28 ก.พ. 63

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0033 ลว. 28 ก.พ. 63
บ.เคมีกิจเกษตร 11,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6302-0034 ลว. 28 ก.พ. 63

326 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 8,334.00 8,334.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,304 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,800 บ./บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 7,800 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 4,774  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00369 ลว.28 ก.พ. 63
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,300 บ./บ.ข่ำนต้ำ 2,100 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,460 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00370 ลว.28 ก.พ. 63

บ.ข่ำนต้ำ 2,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6302-00371 ลว.28 ก.พ. 63
327 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืช          38,000.00   38,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงลำวัลย์ ใสลือ / 38,000 นำงลำวัลย์ ใสลือ / 38,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 549 ลว. 3 ม.ค. 63
328 รำยงำนขอจัดจ้ำงนิทรรศกำร          50,000.00   50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล ปันนิตำมัย / 50,000 นำยณัฐพล ปันนิตำมัย / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1781 ลว. 4 ก.พ. 63
329 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง               540.00        540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 540 สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 540 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1776 ลว. 3 ก.พ. 63
330 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง               800.00        800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 800 สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1777 ลว. 3 ก.พ. 63
331 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตรส ำหรับจัดนิทรรศกำร          57,740.00   57,740.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์ สุริยะชัยพันธ์ / 57,740 นำยสุพจน์ สุริยะชัยพันธ์ / 57,740 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1789 ลว. 4 ก.พ. 63
332 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตรส ำหรับจัดนิทรรศกำร          22,300.00   22,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ หงษ์ทอง / 22,300 นำยกฤษฎำ หงษ์ทอง / 22,300 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1788 ลว. 4 ก.พ. 63
333 รำยงำนขอจ้ำงเหมำปรับพ้ืนท่ี          10,000.00   10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิ ยอดแก้ว / 10,000 นำยศักด์ิ ยอดแก้ว / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1706 ลว. 3 ก.พ. 63
334 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตทำงกำรเกษตร          85,000.00   85,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเพลินพิศ วำรสำรแห่งธรรม / 25,000 นำงเพลินพิศ วำรสำรแห่งธรรม / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1829 ลว. 3 ก.พ. 63

นำยณฐพงศ์ อัศวะพิสุทธ์ิ / 20,000 นำยณฐพงศ์ อัศวะพิสุทธ์ิ / 20,000
นำยเจำะโย ฉัตรไทยรุ่ง / 15,500 นำยเจำะโย ฉัตรไทยรุ่ง / 15,500
นำยวรวุฒิ แซ่ย่ำง / 14,500 นำยวรวุฒิ แซ่ย่ำง / 14,500
ฝ่ำยตลำด มูลนิธิโครงกำรหลวง / 10,000 ฝ่ำยตลำด มูลนิธิโครงกำรหลวง / 10,000

335 รำยงำนขอจัดซ้ือไม้ดอก          19,990.00   19,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนเกษตรน่ำน / 19,990 ร้ำนสวนเกษตรน่ำน / 19,990 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1832 ลว. 3 ก.พ. 63
336 รำยงำนขอซ้ือข้ีหมูหลุกตำกแห้งบรรจุกระสอบ            5,000.00     5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำจิน อิทธิรักษ์ / 5,000 นำยอำจิน อิทธิรักษ์ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1833 ลว. 3 ก.พ. 63
337 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง          20,000.00   20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 20,000 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1709 ลว. 3 ก.พ. 63
338 รำยงำนขอจัดซ้ือยอดพันธ์ุอโวคำโด            5,100.00     5,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิบุญ ชัชวำลพิมล / 5,100 นำยวิบุญ ชัชวำลพิมล / 5,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1713 ลว. 3 ก.พ. 63
339 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง          10,800.00   10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 10,800 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 10,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1704 ลว. 3 ก.พ. 63
340 รำยงำนขอซ้ือขุยมะพร้ำวละเอียด          10,000.00   10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ / 10,0000 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ / 10,0000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1712 ลว. 3 ก.พ. 63
341 รำยงำนขอซ้ือกล้ำเสำวรส          17,500.00   17,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเรวัฒ พงศ์สกุล / 17,500 นำยเรวัฒ พงศ์สกุล / 17,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1760 ลว. 3 ก.พ. 63
342 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง          20,000.00   20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ช่ำงชัยเฟอร์นิเจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี / ช่ำงชัยเฟอร์นิเจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1766 ลว. 3 ก.พ. 63

20,000 20,000
343 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุสัตว์          19,020.00   19,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยขวัญชัย หนูขำว / 19,020 นำยขวัญชัย หนูขำว / 19,020 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1767 ลว. 3 ก.พ. 63
344 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล          15,985.00   15,985.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุดใจ อ่อนอุทัย / 15,985 นำยสุดใจ อ่อนอุทัย / 15,985 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1769 ลว. 3 ก.พ. 63



345 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ข้ีวัว)          24,990.00   24,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมใจ เมล์พ่วง / 24,990 นำยสมใจ เมล์พ่วง / 24,990 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1768 ลว. 3 ก.พ. 63
346 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล          37,000.00   37,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 37,000 น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 37,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1799 ลว. 3 ก.พ. 63
347 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุ            9,000.00     9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่โจ้ 68 เมล็ดพันธ์ุ / 9,000 ร้ำนแม่โจ้ 68 เมล็ดพันธ์ุ / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1780 ลว. 3 ก.พ. 63
348 รำยงำนขอซ้ือวัสดุเกษตร          27,800.00   27,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุษบำ ก๋ำติ และ นำยสุค ำ ขัตหลง / 27,800 นำงบุษบำ ก๋ำติ และ นำยสุค ำ ขัตหลง / 27,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1771 ลว. 3 ก.พ. 63
349 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง          17,000.00   17,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 17,000 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 17,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1844 ลว. 4 ก.พ. 63
350 รำยงำนขอซ้ือกล้ำน้อยหน่ำ          20,000.00   20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำพึง สุขพิสำร / 20,000 นำงล ำพึง สุขพิสำร / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1843 ลว. 4 ก.พ. 63
351 รำยงำนขอจัดซ้ือกล้ำเสำวรสหวำน          28,900.00   28,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิมำน ศรีเพ็ญ / 28,900 นำยวิมำน ศรีเพ็ญ / 28,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1842 ลว. 4 ก.พ. 63
352 รำยงำนขอซ่อมครุภัณฑ์ตู้เย็น            2,500.00     2,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิชัย ตุนำค / 2,500 นำยวิชัย ตุนำค / 2,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1841 ลว. 4 ก.พ. 63
353 รำยงำนขอซ้ือลูกหมู ลูกไก่ และอำหำรสัตว์          30,000.00   30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยช่ืน วรรณชน / 30,000 นำยช่ืน วรรณชน / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1840 ลว. 4 ก.พ. 63
354 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถโครงเหล็ก 4 ล้อ ขนวัสดุเกษตร          12,000.00   12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทวินทร์ โสภำ / 12,000 นำยเทวินทร์ โสภำ / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1872 ลว. 6 ก.พ. 63
355 รำยงำนขอจ้ำงจัดนิทรรศกำรในงำนวันสำธิตกำรผลิตพืช          40,000.00   40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพรสรรค์ ธรรมพฤฒินันท์ / 40,000 นำงสำวพรสรรค์ ธรรมพฤฒินันท์ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1873 ลว. 6 ก.พ. 63
356 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถยนต์เกษตรกร            9,000.00     9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรพต แซ่เฒ่ำ , นำยชุติพงศ์ ศักด์ิสุจริตฤทัย , นำยวรพต แซ่เฒ่ำ , นำยชุติพงศ์ ศักด์ิสุจริตฤทัย , ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1928 ลว. 6 ก.พ. 63

นำยวิรัตน์ โนลอย , นำยรำชิ กระตือ , นำยใส ใสสอ / นำยวิรัตน์ โนลอย , นำยรำชิ กระตือ , นำยใส ใสสอ /
9,000 9,000

357 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้            7,200.00     7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ ำแลง จินดำธิ / 7,200 นำยจ ำแลง จินดำธิ / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1929 ลว. 6 ก.พ. 63
358 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุลินิน            7,200.00     7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำติชำย เลำสอ / 7,200 นำยชำติชำย เลำสอ / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1930 ลว. 6 ก.พ. 63
359 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุงำด ำ          10,000.00   10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำวดี เลำว่ำง / 10,000 นำงสำวสุภำวดี เลำว่ำง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1931 ลว. 6 ก.พ. 63
360 รำยงำนขอซ้ือมล็ดพันธ์ุถ่ัวแดงหลวง          34,400.00   34,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ ำเริญ ปัญญำเลิศภิษัช / 34,400 นำยจ ำเริญ ปัญญำเลิศภิษัช / 34,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1932 ลว. 6 ก.พ. 63
361 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืชไร่            6,090.00     6,090.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุระ เปียงแก้ว / 6,090 นำยสุระ เปียงแก้ว / 6,090 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1933 ลว. 6 ก.พ. 63
362 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุข้ำว            2,000.00     2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำมจิตร สำวโพ / 2,000 นำยสำมจิตร สำวโพ / 2,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1934 ลว. 6 ก.พ. 63
363 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวด ำเมล็ดใหญ่            9,000.00     9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเสน่ห์ พงศ์กำสอ / 9,000 นำยเสน่ห์ พงศ์กำสอ / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1940 ลว. 6 ก.พ. 63
364 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้          10,800.00   10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษฏำ เรืองอ่อน / 10,800 นำยกฤษฏำ เรืองอ่อน / 10,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2067 ลว. 7 ก.พ. 63
365 รำยงำนขอซ้ือกล่องตำข่ำยเหล็ก          34,603.80   34,603.80 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. บ๊ิกแฮปป้ี เรดด้ิง / 34,603.80 หจก. บ๊ิกแฮปป้ี เรดด้ิง / 34,603.80 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2066 ลว. 7 ก.พ. 63
366 รำยงำขอจัดจ้ำงเหมำบริกำรเช่ำรถกระบะในพ้ืนท่ี          16,200.00   16,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแสง ชนะมงคลกุล / 16,200 นำยแสง ชนะมงคลกุล / 16,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 674 ลว. 7 ก.พ. 63
367 รำยงำนขอซ้ือไม้หลักปักหมำยแนว            5,000.00     5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศ์สิงห์ แซลี / 5,000 นำยพงศ์สิงห์ แซลี / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 622 ลว. 7 ก.พ. 63
368 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเตรียมแปลงทดสอบ          10,000.00   10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวต่อง ลำยค ำ / 10,000 นำงสำวต่อง ลำยค ำ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 663 ลว. 7 ก.พ. 63
369 รำยงำนขอซ้ืออำหำรสัตว์          67,875.00   67,875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กองทุนอำหำรสัตว์ มูลนิธิโครงกำรหลวง / 67,875 กองทุนอำหำรสัตว์ มูลนิธิโครงกำรหลวง / 67,875 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 665 ลว. 7 ก.พ. 63
370 รำยงำนขอซ้ือต ำรำยำสมุนไพรพ้ืนบ้ำน            2,250.00     2,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงซัว ยอดย่ิงหทัยกุล / 2,250 นำงซัว ยอดย่ิงหทัยกุล / 2,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 666 ลว. 7 ก.พ. 63
371 รำยงำนขอซ้ือสมุนไพร            2,250.00     2,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงคือพอ ศิลป์มิตรภำพ / 2,250 นำงคือพอ ศิลป์มิตรภำพ / 2,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 667 ลว. 7 ก.พ. 63
372 รำยงำนขอซ้ือไม้ไผ่ซำงป่ำ            1,000.00     1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพะบึก นิยมยอมคีรี / 1,000 นำยพะบึก นิยมยอมคีรี / 1,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 668 ลว. 7 ก.พ. 63
373 รำยงำนขอจ้ำงวิเครำะห์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำฯ            7,700.00     7,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ / 7,700 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ / 7,700 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 669 ลว. 7 ก.พ. 63
374 รำยงำนขอจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นองุ่น          20,000.00   20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธ ำรง กิตติเดชอมร / 20,000 นำยธ ำรง กิตติเดชอมร / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 671 ลว. 7 ก.พ. 63
375 รำยงำนขอซ้ือข้ัวัวแห้ง            5,000.00     5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพรมมินทร์ กองเขียว / 5,000 นำยพรมมินทร์ กองเขียว / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 672 ลว. 7 ก.พ. 63
376 รำยงำนขอซ้ือกระสอบสำนขำว            2,996.00     2,996.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. สิทธิโชค เชียงใหม่ / 2,996 บจก. สิทธิโชค เชียงใหม่ / 2,996 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 675 ลว. 7 ก.พ. 63
377 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจและเก็บข้อมูลงำนวิจัย          10,000.00   10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีพร โลมำกุล / 10,000 นำงสำวสุรีพร โลมำกุล / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 676 ลว. 7 ก.พ. 63
378 รำยงำนขอจ้ำงก ำจัดส่ิงปฏิกูล จ ำนวน 7 บ่อ          10,000.00   10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศรำวุฒิ รูปต่ ำ / 10,000 นำยศรำวุฒิ รูปต่ ำ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สออ. 77 ลว. 7 ก.พ. 63
379 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตมันเทศญ่ีปุ่น          15,000.00   15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจันทร์สม ยะมะโน / 15,000 นำงจันทร์สม ยะมะโน / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 706 ลว. 11 ก.พ. 63
380 รำยงำนขอจ้ำงวิเครำะห์กำรปนเป้ือน            9,000.00     9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ / 9,000 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 670 ลว. 7 ก.พ. 63
381 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตรและวัสดุประปำ          98,190.00   98,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมัคร สำธุเม / 6,150 นำยสมัคร สำธุเม / 6,150 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2110 ลว. 11 ก.พ. 63

นำยแสง วรรนวล / 17,000 นำยแสง วรรนวล / 17,000

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง คณะเกษตรมหำวิทยำลัยเชียใหม่ / 7,700 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง คณะเกษตรมหำวิทยำลัยเชียใหม่ / 7,700

นำยมงคลวัฒน์ วันประเสริฐ / 1,600 นำยมงคลวัฒน์ วันประเสริฐ / 1,600
นำงพันธ์ณี ร ำวง / 8,400 นำงพันธ์ณี ร ำวง / 8,400
หจก.สบเมยวัสดุก่อสร้ำง / 47,340 หจก.สบเมยวัสดุก่อสร้ำง / 47,340
นำยก่อดำแฮ พลอยดีจริง / 10,000 นำยก่อดำแฮ พลอยดีจริง / 10,000

382 รำยงำนขอซ้ือปุ๋ยคอก (ข้ีวัว)          20,000.00   20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสนอง นันทศีล / 20,000 นำยสนอง นันทศีล / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2109 ลว. 11 ก.พ. 63



383 รำยงำนขอซ้ือยอดพันธ์ุไม้ผล          20,000.00   20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ จอมดวง / 20,000 นำยประเสริฐ จอมดวง / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2108 ลว. 11 ก.พ. 63
384 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้            3,600.00     3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยรุ่งเรือง แก้วธิ / 3,600 นำยรุ่งเรือง แก้วธิ / 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2215 ลว. 12 ก.พ. 63
385 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถกระบะ จ ำนวน 1 คัน            4,500.00     4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมนตรี ทำนัน / 4,500 นำยมนตรี ทำนัน / 4,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2260 ลว. 13 ก.พ. 63
386 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้ จ ำนวน 1 คัน            5,400.00     5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์ ศรีเท่ียง / 5,400 นำยวิรัตน์ ศรีเท่ียง / 5,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2261 ลว. 13 ก.พ. 63
387 รำยงำนขอซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว          22,010.00   22,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รวย รวย รวย / 22,010 ร้ำน รวย รวย รวย / 22,010 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2266 ลว. 13 ก.พ. 63
388 รำยงำนขอซ้ือกล่องพลำสติกใสเบอร์ 290            3,485.00     3,485.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. เชียงใหม่พลำสติก / 3,485 บจก. เชียงใหม่พลำสติก / 3,485 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 736 ลว. 13 ก.พ. 63
389 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตกำแฟกะลำ          33,000.00   33,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวลักษณ์ แซ่หวง / 33,000 นำงสำวเสำวลักษณ์ แซ่หวง / 33,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 733 ลว. 13 ก.พ. 63
390 รำยงำนขอจัดจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์          17,000.00   17,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกองมำ อินทวงษำ / 17,000 นำยกองมำ อินทวงษำ / 17,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2434 ลว. 14 ก.พ. 63
391 รำยงำนขอจัดซ้ือกล้ำไม้          26,150.00   26,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดุสิต จิโน / 26,150 นำยดุสิต จิโน / 26,150 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2433 ลว. 14 ก.พ. 63
392 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือสนับสนุนแปลงสำธิตฯ          62,750.00   62,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุศักด์ิ ธรรมำธิวัฒน์ / 62,750 นำยอนุศักด์ิ ธรรมำธิวัฒน์ / 62,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2432 ลว. 14 ก.พ. 63
393 รำยงำนขอจ้ำงจัดเตรียมงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีมันเทศญ่ีปุ่น          80,000.00   80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศิริบูรณ์ หม่อแป / 80,000 นำยศิริบูรณ์ หม่อแป / 80,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 740 ลว. 13 ก.พ. 63
394 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร ก่อสร้ำงและประปำ          36,765.00   36,765.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. สบเมยก่อร้ำง / 36,765 หจก. สบเมยก่อร้ำง / 36,765 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2501 ลว. 14 ก.พ. 63
395 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนดูแลรักษำแปลงสำธิตกำรปลูกป่ำฯ            8,000.00     8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ ำรูญ เดชไพรสน / 8,000 นำยจ ำรูญ เดชไพรสน / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2536 ลว. 14 ก.พ. 63
396 รำยงำนขอจ้ำงเหมำกำรดูแลรักษำป่ำฯ          12,500.00   12,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมียำ เชมือ / 5,000 นำงมียำ เชมือ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2535 ลว. 14 ก.พ. 63

นำยอำฉ่ำ รุ่งเรืองวงศธร / 7,500 นำยอำฉ่ำ รุ่งเรืองวงศธร / 7,500
397 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเพลิงและหล่อล่ืน          15,000.00   15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. สุขุมวิสเซอร์วิส / 15,000 บจก. สุขุมวิสเซอร์วิส / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2537 ลว. 14 ก.พ. 63
398 รำยงำนขอซ้ือมูลวัว ( ข้ีวัวแห้ง )          10,000.00   10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสวัสด์ิ กำระหงษ์ / 10,000 นำยสวัสด์ิ กำระหงษ์ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2502 ลว. 14 ก.พ. 63
399 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้น ำเกษตรกร          12,600.00   12,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทิพย์ ทันวัน / 3,600 นำยทิพย์ ทันวัน / 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 752 ลว. 17 ก.พ. 63

นำยปรีชำ มโนชมภู / 1,800 นำยปรีชำ มโนชมภู / 1,800
นำยสุรเดช ผดุงพนไพร / 5,400 นำยสุรเดช ผดุงพนไพร / 5,400
นำยพงค์ศักด์ิ ทะนำวำ /1,800 นำยพงค์ศักด์ิ ทะนำวำ /1,800

340 รำยงำนขอซ้ือวัสดุเกษตรส ำหรับจัดนิทรรศกำร          35,000.00   35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์ สุริยะชัยพันธ์ / 35,000 นำยสุพจน์ สุริยะชัยพันธ์ / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2587 ลว. 17 ก.พ. 63
341 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตกำรเกษตร            9,000.00     9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สร้อยทอง สุดสวยบุษบำ / 4,600 น.ส. สร้อยทอง สุดสวยบุษบำ / 4,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2586 ลว. 17 ก.พ. 63

นำยวิรัตน์ เลิศล้ ำอุดม / 4,400 นำยวิรัตน์ เลิศล้ ำอุดม / 4,400
342 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร          40,000.00   40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์พลำสติกกำรเกษตร / 40,000 ร้ำนพงษ์พลำสติกกำรเกษตร / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2604 ลว. 18 ก.พ. 63
343 รำยงำนขอจัดซ้ือกล้สไม้ผล          53,615.00   53,615.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนประดับไม้มงคล / 53,615 ร้ำนประดับไม้มงคล / 53,615 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2653 ลว. 18 กพ. 63
345 รำยงำนขอจัดซ้ือกล้ำไม้และบุก          51,430.00   51,430.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฟลอร่ำ กำร์เด้น / 26,650 ร้ำนฟลอร่ำ กำร์เด้น / 26,650 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2654 ลว. 18 ก.พ. 63

นำยวำเกรอะ วนำมงคลนำม / 10,500 นำยวำเกรอะ วนำมงคลนำม / 10,500
นำยจอทู เรืองคีรี / 10,500 นำยจอทู เรืองคีรี / 10,500
นำยชิโพ ศิลปะพัฒนำไพร / 6,000 นำยชิโพ ศิลปะพัฒนำไพร / 6,000

346 รำยงำนขอจ้ำงติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง               631.30        631.30 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต / 631.30 บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต / 631.30 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สผ. 212 ลว. 19 ก.พ. 63
347 รำยงำนขอจ้ำงปรับปรุงเส้นทำงแหล่งเรียนรู้ฯ          15,000.00   15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประกำศิต เชอมือกู่ / 15,0000 นำยประกำศิต เชอมือกู่ / 15,0000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 820 ลว. 18 ก.พ. 63
348 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำมะเขือเทศ            4,500.00     4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปรำศรัย ถนอมวรกุล / 4,500 นำยปรำศรัย ถนอมวรกุล / 4,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 821 ลว. 18 ก.พ. 63
349 รำยงำนขอซ้ือหินขำวและทรำยหยำบ          19,100.00   19,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 19,100 ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 19,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 822 ลว. 18 ก.พ. 63
350 รำยงำนขอซ้ือน้ ำผ้ึงจำกผ้ึงโพรง          82,500.00   82,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเวท เกตุบุญเรือง / 82,500 นำยประเวท เกตุบุญเรือง / 82,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 823 ลว. 18 ก.พ. 63
351 รำยงำนขอจ้ำงท ำ Roll Up          12,000.00   12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หสม. บ๊ิก แอด / 12,000 หสม. บ๊ิก แอด / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 834 ลว. 19 ก.พ. 63
352 รำยงำนขอจัดซ้ือผักถุงคละชนิด            2,500.00     2,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุษำ ก๋ำติ / 25,000 นำงบุษำ ก๋ำติ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2716 ลว. 20 ก. พ. 63
353 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำท ำโครงสร้ำงซุ้มฐำนเรียนรู้ฯ          67,500.00   67,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพุธ ยอดเมือง / 67,500 นำยพุธ ยอดเมือง / 67,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2707 ลว. 20 ก.พ. 63
354 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำท ำสะพำนไม้ไผ่เช่ือมฐำนเรียนรู้          35,000.00   35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุค ำ ขัตหลง / 35,000 นำยสุค ำ ขัตหลง / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2708 ลว. 20 ก.พ. 63
355 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำติดต้ังระบบน้ ำแปลงสำธิต          20,000.00   20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงศ์ ไชยชนะ / 20,000 นำยนัฐพงศ์ ไชยชนะ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2709 ลว. 20 ก.พ. 63
356 รำยงำนจัดจ้ำงเหมำปรับเกรดพ้ืนท่ีและถมดิน          15,000.00   15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ ก๋ำติ / 15,000 นำยยุทธนำ ก๋ำติ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2710 ลว. 20 ก.พ. 63
357 รำยงำนขอจัดซ้ือไม้ดอกไม้ประดับคละชนิด          30,000.00   30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงร ำไพ อินทะจักร / 19,200 นำงร ำไพ อินทะจักร / 19,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2710 ลว. 20 ก.พ. 63

นำยสุพจน์ สุริยะพันธ์ / 10,800 นำยสุพจน์ สุริยะพันธ์ / 10,800
358 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำท ำถุงผ้ำส ำหรับใส่เอกสำร          24,000.00   24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นทีสกรีน / 24,0000 ร้ำนเอ็นทีสกรีน / 24,0000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2712 ลว. 20 ก.พ. 63
359 รำยงำนขอจัดซ้ือผลผลิตทำงกำรเกษตร          20,000.00   20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำดวน อุตภิระ / 20,000 นำงล ำดวน อุตภิระ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2713 ลว. 20 ก.พ. 63
360 รำยงำนจัดจ้ำงเหมำท ำโครงสร้ำงเวทีกลำงพร้อมตกแต่ง          86,000.00   86,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำยคร ยอดเมือง / 86,000 นำยชำยคร ยอดเมือง / 86,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2714 ลว. 20 ก.พ. 63
361 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำหน่อไม้ฝร่ัง          10,000.00   10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุนทร จันทะเศษ / 10,000 นำยสุนทร จันทะเศษ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2715 ลว. 20 ก.พ. 63



362 รำยงำนซ้ือผักถุงคละชนิด          25,000.00   25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุษบำ ก๋ำติ / 25,000 นำงบุษบำ ก๋ำติ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2716 ลว. 20 ก.พ. 63
363 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถกระบะ            1,500.00     1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกตุ ไชยบุตร / 1,500 นำยเกตุ ไชยบุตร / 1,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2862 ลว. 25 ก.พ. 63
364 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถตู้            7,200.00     7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธวัช เป็งสว่ำง / 3,600 นำยธวัช เป็งสว่ำง / 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2863 ลว. 25 ก.พ. 63

นำยนพพร มีธรรม / 3,600 นำยนพพร มีธรรม / 3,600
365 รำยงำนขอจ้ำงจัดนิทรรศเผยแพร่ผลงำนฯ          40,000.00   40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกสรสุรีย์ แสงแก้ว / 7,850 นำงเกสรสุรีย์ แสงแก้ว / 7,850 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2898 ลว. 25 ก.พ. 63

นำงสำวบุษยำรัตน์ อินทะรำชำ / 10,500 นำงสำวบุษยำรัตน์ อินทะรำชำ / 10,500
นำงยุวดี ด่ำนอนันต์ / 12,200 นำงยุวดี ด่ำนอนันต์ / 12,200
นำยสุวรรณ อินต๊ะ / 9,450 นำยสุวรรณ อินต๊ะ / 9,450

366 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถยนต์เกษตรกร            3,600.00     3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงษ์ ปันใจ / 3,600 นำยณัฐพงษ์ ปันใจ / 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2905 ลว. 25 ก.พ. 63
367 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนดูแลรักษำแปลงสำธิตกำรปลูกป่ำฯ            2,000.00     2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญจันทร์ สำโท / 2,000 นำยบุญจันทร์ สำโท / 2,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 2906 ลว. 25 ก.พ. 63
368 รำยงำนขอจ้ำงท ำของท่ีระลึกฯ          49,800.00   49,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เค เอส เอ็น แพ็คเก็จ แอนด์ พรีเม่ียน / 49,800 หจก. เค เอส เอ็น แพ็คเก็จ แอนด์ พรีเม่ียน / 49,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สผ. 242 ลว. 26 ก.พ. 63
369 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร            6,000.00     6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยด ำรงศักด์ิ หำญโชคชัย / 6,000 นำยด ำรงศักด์ิ หำญโชคชัย / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 986 ลว. 27 ก.พ. 63
370 รำยงำนขอซ้ือไม้ไผ่          23,750.00   23,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี / 23,750 นำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี / 23,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3074 ลว. 27 ก.พ. 63
371 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถกระบะตอนเดียว            7,500.00     7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ์ ทองชำติ / 7,500 นำยณัฐพงศ์ ทองชำติ / 7,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3081 ลว. 27 ก.พ. 63
372 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถกระบะ            3,000.00     3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร์ เส่มือแม่ / 1,500 นำยนิรันดร์ เส่มือแม่ / 1,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3075 ลว. 27 ก.พ. 63

นำยจุมพล กนกนำวำกุล / 1,500 นำยจุมพล กนกนำวำกุล / 1,500
373 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถกระบะ            3,000.00     3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทอน ระวังภัย / 3,000 นำยทอน ระวังภัย / 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 3076 ลว. 27 ก.พ. 63
374 รำยงำนขอจ้ำงเปล่ียนพลำสติกหลังคำโรงเรือน            1,500.00     1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสันติ พนำลัยสีทอง / 1,500 นำยสันติ พนำลัยสีทอง / 1,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 987 ลว. 27 ก.พ. 63
375 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจพ้ืนท่ีงำนวิจัย            5,000.00     5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ ำลอง จองหล้ำ / 5,000 นำยจ ำลอง จองหล้ำ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 984 ลว. 27 ก.พ. 63
376 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจพ้ืนท่ีงำนวิจัย            5,000.00     5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนัน บรรลุศักด์ิ / 5,000 นำยอนัน บรรลุศักด์ิ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 982 ลว. 27 ก.พ. 63
377 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง          30,000.00   30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวีก่อสร้ำง / 30,000 ร้ำนวีวีก่อสร้ำง / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 985 ลว. 27 ก.พ. 63
378 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจพ้ืนท่ีงำนวิจัย            5,000.00     5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเสริม ไชยหำญ / 5,000 นำยเสริม ไชยหำญ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 983 ลว. 27 ก.พ. 63
379 รำยงำนขอจ้ำงเหมำท ำลังเล้ียงผ้ึงฯ            7,000.00     7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ ปัญญำวงค์คีรี / 7,000 นำยกฤษฎำ ปัญญำวงค์คีรี / 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1002 ลว. 27 ก.พ. 63
380 รำยงำนจ้ำงเหมำแรงงำนนวดท ำควำมสะอำดและบันทึกข้อมูล          31,800.00   31,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุระ เปียงแก้ว / 31,800 นำยสุระ เปียงแก้ว / 31,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1001 ลว. 27 ก.พ. 63



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 43,639.61       กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 43,639.61         เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00001
ลว. 3 ก.พ. 63

2 ซ้ือแบตเตอร่ี รถยนต์หมำยเลขทะเบียน ขฉ 4489 เชียงใหม่ 3,200.00          3,200.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 3,200.00         ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 3,200.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00002
2.บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ้ำกัด 3,965.00         ลว. 3 ก.พ. 63
3.บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 3,400.00         

3 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 20 รำยกำร 11,800.00        11,800.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 11,800.00       บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 11,800.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00003
2.ร้ำนต้นกล้ำท้ำตะวัน 20,000.00       ลว. 3 ก.พ. 63
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 19,100.00       

4 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ จ้ำนวน 4 รำยกำร 9,678.00          9,678.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 9,678.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 9,678.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00004
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 12,850.00       ลว. 5 ก.พ. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 13,770.00       

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 4 รำยกำร 4,440.00          4,440.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 4,440.00         ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 4,440.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00005
2.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร 4,660.00         ลว. 5 ก.พ. 63
3.ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 4,615.00         

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 42 รำยกำร 350,484.00      350,484.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 386,349.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 55,424.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6302-00006
2.ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 354,271.00     จ้ำนวน 12 รำยกำร ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 5 ก.พ. 63
3.ร้ำนควอล้ีอิงค์ 410,505.00     

ร้ำนเอ็ม ดับเบ้ิล ยู แอนด์ ควอลิต้ี 295,060.00       PO6302-00007
จ้ำนวน 30 รำยกำร ลว. 6 ก.พ. 63

7 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 14,049.10        14,049.10        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท นำนำแมชชีนพำร์ท จ้ำกัด 14,049.10       บริษัท นำนำแมชชีนพำร์ท จ้ำกัด 14,049.10         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00008
2.ร้ำนกิตติพำร์ท แอนด์ เซอร์วิส 15,129.80       ลว. 6 ก.พ. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ยุทธนำ ฮำร์ดแวร์ 16,210.50       

8 จ้ำงเหมำเปล่ียนรูปภำพ 17,250.00        17,250.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนำยอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 17,250.00       ร้ำนศักด์ิสิทธ์ิเฟรม โดยนำยอดิศักด์ิ ศักด์ิชัยยันต์ 17,250.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00009
2.ร้ำนล้ำนนำ กรอบรูป โดยนำงมลิ ทรงค้ำ 20,000.00       ลว. 11 ก.พ. 63
3.ร้ำนเฟรมดีไซน์ โดยนำยวรชำติ เอ่ียมสง่ำ 22,000.00       

9 จ้ำงท้ำป้ำยในกิจกรรม Rose theme in Valentine Day 15,112.00        15,112.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 15,112.00       ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 15,112.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00010
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 18,000.00       ลว. 12 ก.พ. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 19,150.00       

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม Rose theme in 2,150.00          2,150.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 2,150.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 2,150.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00011
Valentine Day จ้ำนวน 3 รำยกำร ลว. 12 ก.พ. 63

11 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 245.00             245.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรำพำณิชย์ โดยนำงจิตรำ เชิดชูตระกูลทอง 245.00            ร้ำนจิตรำพำณิชย์ โดยนำงจิตรำ เชิดชูตระกูลทอง 245.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00012
ลว. 13 ก.พ. 63

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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วันท่ี   10   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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12 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันหล่อล่ืน งำนบริกำรรถไฟฟ้ำชมวิว 5,992.00          5,992.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลำยส์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 5,992.00         บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลำยส์ (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 5,992.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00013
จ้ำนวน 2 รำยกำร ลว. 13 ก.พ. 63

13 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 15 รำยกำร 475,000.00      475,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยยุทธชัย แซ่ลี 475,000.00     นำยยุทธชัย แซ่ลี 475,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00014
2.นำยไกรสร เลำลี 506,000.00     ลว. 14 ก.พ. 63
3.ว่ำท่ี ร.ต.ชนุตร์ หวังวนวัฒน์ 565,500.00     

14 ซ้ือหญ้ำตกแต่งสวนนำนำชำติประเทศเกำหลี จ้ำนวน 2 รำยกำร 25,000.00        25,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยวรำยุทธ โพพันธ์ 25,000.00       นำยวรำยุทธ โพพันธ์ 25,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00015
2.นำยสุวัฒน์ กิตติอุดม 28,000.00       ลว. 18 ก.พ. 63
3.นำงอำฟง โสเซ 30,000.00       

15 จ้ำงเหมำจัดภูมิทัศน์สวนประเทศเกำหลีใต้ (โกยำง) 108,239.97      108,239.97      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 108,239.97     บริษัท ไบญ่ำ ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ำกัด 108,239.97       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00016
2.บริษัท วิคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ำกัด 117,700.00     ลว. 18 ก.พ. 63
3.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ้ำกัด 116,630.00     

16 จ้ำงซ่อมตู้แช่เย็น จ้ำนวน 3 งำน 4,500.00          4,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 4,500.00         นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 4,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00017
ลว. 20 ก.พ. 63

17 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ้ำนวน 24 รำยกำร 73,700.00        73,700.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 73,700.00       ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 73,700.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00018
2.ร้ำนพฤกษำ-ดอยค้ำ โดยนำยภำนุพงศ์ ตระกำรศิรินนท์ 81,340.00       ลว. 21 ก.พ. 63
3.ร้ำนอ๊ิดธนโชค โดยนำยเจษฎำ เจริญสุข 86,000.00       

18 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ้ำนวน 5 รำยกำร 18,215.00        18,215.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์น เคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 11,180.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นอร์ทเทอร์น เคมีเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 11,180.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00019
2.บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ้ำกัด 12,230.00       ลว. 24 ก.พ. 63
3.บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 12,390.00       

19 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือกำรเกษตร จ้ำนวน 17 รำยกำร 160,000.00      160,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 140,320.00     ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 131,800.00       พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6302-00020
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 41,200.00       จ้ำนวน 9 รำยกำร ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 24 ก.พ. 63
3.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 6,960.00         
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 197,200.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 15,100.00         PO6302-00021

จ้ำนวน 3 รำยกำร ลว. 24 ก.พ. 63

บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 3,200.00           PO6302-00022
จ้ำนวน 1 รำยกำร ลว. 24 ก.พ. 63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 9,900.00           PO6302-00023
จ้ำนวน 4 รำยกำร ลว. 24 ก.พ. 63

20 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ขฉ 4489 เชียงใหม่ 14,881.00        14,881.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ้ำกัด สำขำมหิดล 14,881.00       บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ้ำกัด สำขำมหิดล 14,881.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00024
ลว. 25 ก.พ. 63
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21 จ้ำงท้ำสต๊ิกเกอร์รูปโดมกุหลำบ 5,564.00          5,564.00          เฉพำะเจำะจง 1.เวียงบัวกำรพิมพ์ โดยนำงสำวนงนุช เนตรสว่ำง 5,564.00         เวียงบัวกำรพิมพ์ โดยนำงสำวนงนุช เนตรสว่ำง 5,564.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00025
2.บริษัท โชตนำพร้ินท์ จ้ำกัด 6,259.50         ลว. 26 ก.พ. 63
3.ร้ำน ซี.เค.พร้ินต้ิง 7,150.00         

22 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองกดบัตรลำนจอดรถ 1,450.00          1,450.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 1,450.00         บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 1,450.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00026
ลว. 26 ก.พ. 63

23 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ้ำนวน 18 รำยกำร 61,200.00        61,200.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแกรนด์อำร์ต โดยนำงสำวพรธีรำ จ้ำปำขำว 61,200.00       ร้ำนแกรนด์อำร์ต โดยนำงสำวพรธีรำ จ้ำปำขำว 61,200.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00027
2.นำยพัฒนำ ขุนภักดี 67,200.00       ลว. 26 ก.พ. 63
3.นำยธวัชชัย หล้ำต๊ิบ 73,900.00       

24 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิอินฟำเรด จ้ำนวน 3 เคร่ือง 7,797.00          7,797.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ยำส่ีพ่ีน้อง จ้ำกัด 7,797.00         บริษัท ยำส่ีพ่ีน้อง จ้ำกัด 7,797.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00028
ลว. 27 ก.พ. 63

25 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิอินฟำเรด จ้ำนวน 2 เคร่ือง 3,500.00          3,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนซันฟำร์มำซี 3,500.00         ร้ำนซันฟำร์มำซี 3,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00029
ลว. 28 ก.พ. 63

26 ซ้ือวัสดุฐำนเรียนรู้พืชทะเลทรำย จ้ำนวน 6 รำยกำร 9,440.00          9,440.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 9,125.00         ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 9,125.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6302-00030
2.ร้ำนพฤกษำ-ดอยค้ำ โดยนำยภำนุพงศ์ ตระกำรศิรินนท์ 9,390.00         จ้ำนวน 5 รำยกำร ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 27 ก.พ. 63
3.ร้ำนอ๊ิดธนโชค โดยนำยเจษฎำ เจริญสุข 9,990.00         
4.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด 315.00            บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด 315.00              PO6302-00033
5.ร้ำนไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกร เคมิคอล 420.00            จ้ำนวน 1 รำยกำร ลว. 28 ก.พ. 63
โดยนำยเรืองวิทย์ พ่อเรือน
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช 450.00            

27 จ้ำงท้ำป้ำยองค์ควำมรู้ จ้ำนวน 2 รำยกำร 8,750.00          8,750.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 8,750.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 8,750.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00031
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 12,000.00       ลว. 28 ก.พ. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 13,150.00       

28 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองยิงเลเซอร์ 20,330.00        20,330.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 20,330.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 20,330.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00032
(หลอดเลเซอร์ ขนำด 60 Watt) ลว. 28 ก.พ. 63

29 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยท่ีร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 3,488.40          3,488.40          เฉพำะเจำะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 3,488.40         บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 3,488.40           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00001
จ้ำนวน 25 รำยกำร ลว. 5 ก.พ. 63

30 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 39 รำยกำร 96,444.19        96,444.19        เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 96,444.19       บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ้ำกัด 96,444.19         เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00002
ลว. 5 ก.พ. 63

31 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรและเคร่ืองด่ืม ส้ำหรับกำรจัดงำนประชุม 7,000.00          7,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 7,000.00         ร้ำนครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 7,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00003
ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 12 ก.พ. 63
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32 ซ้ืออำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม ส้ำหรับกำรจัดงำนประชุมภำยใน 1,200.00          1,200.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำววิลำวัณย์ บรัศไพบูลย์ 1,200.00         นำงสำววิลำวัณย์ บรัศไพบูลย์ 1,200.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00004
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 12 ก.พ. 63

33 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 3,750.00          3,750.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 3,750.00         บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 3,750.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00005
ลว. 12 ก.พ. 63

34 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 2,250.00          2,250.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 2,250.00         บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 2,250.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00006
ลว. 12 ก.พ. 63

35 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 11,250.00        11,250.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 11,250.00       บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 11,250.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00007
ลว. 12 ก.พ. 63

36 จ้ำงเหมำบริกำรจัดอำหำรและเคร่ืองด่ืม พร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 72,200.00        72,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 72,200.00       ร้ำนครัวเวียงพิงค์ โดยนำยรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 72,200.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00008
ส้ำหรับกำรจัดงำนประชุมภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ลว. 12 ก.พ. 63

37 ซ้ือน้้ำด่ืมบรรจุขวด จ้ำนวน 3,000 แพค 126,000.00      126,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนด้ำรงค์ศิลป์ โดยนำงชญำน์นันท์ วีระพงศ์กมล 126,000.00     ร้ำนด้ำรงค์ศิลป์ โดยนำงชญำน์นันท์ วีระพงศ์กมล 126,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00009
2.บริษัท บียอนด์อินดัสตรีย์ จ้ำกัด 136,425.00     ลว. 14 ก.พ. 63
3.ร้ำนน้้ำด่ืมรินเพชรทิพย์ โดยนำยอธิพัชร์ อภิธรำเลิศธนนท์ 137,000.00     

38 จ้ำงผลิตสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 3 รำยกำร 141,240.00      141,240.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท จี.ซี.ม่ำ จ้ำกัด 141,240.00     บริษัท จี.ซี.ม่ำ จ้ำกัด 141,240.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00010
ลว. 20 ก.พ. 63

39 จ้ำงผลิตสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 171,200.00      171,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท จี.ซี.ม่ำ จ้ำกัด 171,200.00     บริษัท จี.ซี.ม่ำ จ้ำกัด 171,200.00       เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00011
ลว. 20 ก.พ. 63

40 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์หน่วยงำนภำคี จ้ำนวน 3 รำยกำร 11,100.00        11,100.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 11,100.00       บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 11,100.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00012
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำมลำนนำ โพรดักส์ 11,400.00       ลว. 20 ก.พ. 63
3.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 11,950.00       

41 จ้ำงท้ำป้ำยสต๊ิกเกอร์พร้อมติดต้ัง 2,550.00          2,550.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,550.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 2,550.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6302-00013
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 3,600.00         ลว. 20 ก.พ. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 4,050.00         

42 ซ้ือไอศกรีม จ้ำนวน 41 รำยกำร 48,730.62        48,730.62        เฉพำะเจำะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 48,730.62       บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ำกัด 48,730.62         เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00014
ลว. 20 ก.พ. 63

43 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดนอกเวลำท้ำกำร 3,750.00          3,750.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 3,750.00         บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด 3,750.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00015
ลว. 20 ก.พ. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

44 ซ้ือสินค้ำเพ่ือจ้ำหน่ำยท่ีร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 3,437.40          3,437.40          เฉพำะเจำะจง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 3,437.40         บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ้ำกัด (มหำชน) 3,437.40           เสนอรำคำรำยเดียว PO6302-00016
จ้ำนวน 25 รำยกำร ลว. 21 ก.พ. 63

45 จ้ำงผลิตแก้วกำแฟ (ร้อนและเย็น) จ้ำนวน 2 รำยกำร 92,000.00        92,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 92,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สวีทแอนด์สกรีนโปรเจคท์ 92,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.9

46 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ จ้ำนวน 34 รำยกำร 80,498.00        80,498.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 80,498.00       บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 80,498.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.9

47 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ จ้ำนวน 19 รำยกำร 24,101.00        24,101.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 24,101.00       บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 24,101.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.9

48 ซ้ือวัสดุประกอบเคร่ืองด่ืมเย็นเพ่ือจ้ำหน่ำยท่ีร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ 5,292.34          5,292.34          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ส.เจริญ ซัพพลำย 2015 5,292.34         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ส.เจริญ ซัพพลำย 2015 5,292.34           เสนอรำคำรำยเดียว บย.9
จ้ำนวน 3 รำยกำร

49 จ้ำงเหมำบริกำรตกแต่งสถำนท่ีงำนเล้ียงฉลองมงคลสมรส 95,000.00        95,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน RAKSA WEDDING โดยนำงสำวขวัญชวัลรัตน์ ธนทรัพย์วำสกุล 95,000.00       ร้ำน RAKSA WEDDING โดยนำงสำวขวัญชวัลรัตน์ ธนทรัพย์วำสกุล95,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.10

50 จ้ำงเหมำบริกำรด้ำเนินงำนบริกำรงำนเล้ียงฉลองมงคลสมรส 80,500.00        80,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยกฤตภัค กรสินกิตติ 80,500.00       นำยกฤตภัค กรสินกิตติ 80,500.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.10

51 จ้ำงเหมำบริกำรจัดงำนพิธีไทย (พิธีหม้ัน) 48,000.00        48,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยรังสรรค์ เทพำรักษ์ 48,000.00       นำยรังสรรค์ เทพำรักษ์ 48,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.10

52 ซ้ือท่อลมระบำยอำกำศ 449.00             449.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด 449.00            บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด 449.00              เสนอรำคำรำยเดียว บย.11

53 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 3 รำยกำร 6,184.00          6,184.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 6,184.00         บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด 6,184.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.11

54 ซ้ืออำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ส้ำหรับกำรจัดประชุมสัมมนำและ 9,400.00          9,400.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟรนด์ เบเกอร่ี โดยนำงสำวท่องนที อุปละกูล 9,400.00         ร้ำนเฟรนด์ เบเกอร่ี โดยนำงสำวท่องนที อุปละกูล 9,400.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.12
งำนเล้ียงภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

55 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง พร้อมติดต้ังและร้ือถอน 15,000.00        15,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ไอเวอร่ี ซำวน์ โดยนำยจักรพันธ์ กันต๊ะ 15,000.00       ไอเวอร่ี ซำวน์ โดยนำยจักรพันธ์ กันต๊ะ 15,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.74
2.COCOLIVE&SOUND 18,000.00       
3.ออดิช่ัน มิวสิครูม 20,000.00       

56 จ้ำงเหมำท้ำซุ้มจำกวัสดุอุปกรณ์ไม้ไผ่ 8,000.00          8,000.00          เฉพำะเจำะจง 1.นำยอมร กองแก้ว 8,000.00         นำยอมร กองแก้ว 8,000.00           เสนอรำคำต้่ำสุด บย.74
2.นำยกังวำล ศรีกุณะ 10,000.00       
3.นำยพิตตินันท์ แก้วมำก 13,000.00       



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   10   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

57 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม Rose theme in 59,573.00        59,573.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 11,936.00       บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ้ำกัด 11,936.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.74
Valentine Day จ้ำนวน 58 รำยกำร 2.บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 27,232.00       จ้ำนวน 25 รำยกำร ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด

3.บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด 4,875.00         
4.นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 1,050.00         บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 27,232.00         
5.นำยณฐโชค ค้ำพยอม 1,140.00         จ้ำนวน 24 รำยกำร
6.นำงสำวนริศรำ ประดำอินทร์ 1,200.00         
7.นำงวิไล โพธิพฤกษ์ 14,000.00       บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด 4,875.00           
8.นำงอ่ิน อุปะระ 15,000.00       จ้ำนวน 6 รำยกำร
9.นำยชัชวำล วงศ์บริบำล 17,000.00       
10.นำยพิทักษ์ จันทร์สำม 480.00            นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 1,050.00           

จ้ำนวน 1 รำยกำร

นำงวิไล โพธิพฤกษ์ 14,000.00         
จ้ำนวน 1 รำยกำร

นำยพิทักษ์ จันทร์สำม 480.00              
จ้ำนวน 1 รำยกำร

58 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตกแต่งสถำนท่ีจัดกิจกรรม 11,115.00        11,115.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดี เชียงใหม่ 4,515.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ใจดี เชียงใหม่ 4,515.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.74
Rose theme in Valentine Day จ้ำนวน 4 รำยกำร 2.ร้ำนโอเค 4,700.00         จ้ำนวน 3 รำยกำร ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ ใจดี 5,000.00         
4.ร้ำนเบิกบำนฟลำวเวอร์ 6,600.00         ร้ำนเบิกบำนฟลำวเวอร์ 6,600.00           
5.ร้ำนไพบูลย์ดอกไม้ผ้ำ 7,000.00         จ้ำนวน 1 รำยกำร
6.นำยกิจชกร ธรำนนท์ 7,500.00         

59 ซ้ือชุดน้้ำยำเจลล้ำงมือฆ่ำเช้ือโรคและบรรจุภัณฑ์ 18,500.00        18,500.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รวมโชค เคมีคอล โปรดักส์ 9,000.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รวมโชค เคมีคอล โปรดักส์ 9,000.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.80
2.บริษัท ไทย ทริปเปอร์ จ้ำกัด 9,215.00         ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด

บริษัท ไทย ทริปเปอร์ จ้ำกัด 9,215.00           

60 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมประตูช้ำงค้้ำ 260,000.00      260,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ช่ำงรุ่ง คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 257,741.81     บริษัท ช่ำงรุ่ง คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 257,741.81       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 6/2563

ลว. 17 ก.พ.63

61 ซ้ือพรรณไม้ดอกไม้ประดับชมสวนฤดูหนำว (โครงกำรหลวง) 2,842,000.00   2,842,000.00   เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 2,842,000.00  มูลนิธิโครงกำรหลวง 2,842,000.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำซ้ือขำย
จ้ำนวน 92 รำยกำร และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 3/2563

ลว. 25 ก.พ.63
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