
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00          12,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปดักส์ พลัส 12,000 บ./บ.พีเอส แอสโซซิเอท หจก.เคเอสบีโปดักส์ พลัส 12,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0002 ลว. 3 พ.ค. 64
12,840 บ./หจก.ศรีกะอำงสยำมกรุ๊ป 12,480 บ.

2 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 72,600.00          72,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปดักส์ พลัส 72,600 บ. หจก.เคเอสบีโปดักส์ พลัส 72,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0003 ลว. 3 พ.ค. 64
3 จัดจ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และจัดท ำ 98,761.00          98,761.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 98,761 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 98,761 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00005 ลว. 3 พ.ค. 64

แผนท่ีแสดงขอบเขต
4 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 4,535.00            4,535.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 4,535 บ. บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 4,535 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00007 ลว. 3 พ.ค. 64

5 จัดจ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 13 รำยกำร 4,440.00            4,440.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มช . 4,440 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มช . 4,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00057 ลว. 7 พ.ค. 64

6 ซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 19 รำยกำร 137,475.00        137,475.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นิเจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี 137,475 บำท ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นิเจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี 137,475 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00030 ลว. 5 พ.ค. 64
7 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 6,000.00            6,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 6,000 บำท ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 6,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00020 ลว. 5 พ.ค. 64
8 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,120.00            3,120.00        วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 3,120 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 3,120 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00016 ลว. 5 พ.ค. 64
9 ซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 9 รำยกำร 31,490.00          31,490.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิศิฐ 31,490 บำท หจก.เสรี ภู่พิศิฐ 31,490 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00019 ลว. 5 พ.ค. 64

10 จัดซ้ือวัสุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 37 รำยกำร 59,500.00          59,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 59,500 บำท หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 59,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00027 ลว. 5 พ.ค. 64
11 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 35,450.00          35,450.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 35,450 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 35,450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00014 ลว. 5 พ.ค. 64
12 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,730.00          11,730.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,730 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,730 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00015 ลว. 5 พ.ค. 64
13 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 7,880.00            7,880.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 7,880 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 7,880 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0004 ลว. 5 พ.ค. 64
14 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 21,675.00          21,675.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 21,675 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 21,675 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00013 ลว. 5 พ.ค. 64
15 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 4,790.00            4,790.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,790 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,790 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00012 ลว. 5 พ.ค. 64
16 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 20,000.00          20,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 20,000.00 บำท ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 20,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00021 ลว 5 พ.ค. 64
17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 50,000.00          50,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 50,000.00 บำท ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 50,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00024 ลว 5 พ.ค. 64
18 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 เคร่ือง 12,500.00          12,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี โดยนำยสุริยัน จันทวรรณ์ 12,500.00 ร้ำน ณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี โดยนำยสุริยัน จันทวรรณ์ 12,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00033 ลว 30 เม.ย. 64
19 จัดซ้ือท่อ PVC 2 น้ิว ช้ัน 8.5 น้ิว 36,250.00          36,250.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยก่อสร้ำง 36,250.00 บำท หจก.สบเมยก่อสร้ำง 36,250.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00003 ลว 3 พ.ค. 64
20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์จ ำนวน 6 รำยกำร 90,280.00          90,280.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 90,280.00 บำท บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 90,280.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00026 ลว 5 พ.ค. 64
21 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 35,700.00          35,700.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 35,700.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 35,700.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00004 ลว 3 พ.ค. 64
22 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 16,000.00          16,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 16,000.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 16,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-00004 ลว 3 พ.ค. 64
23 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00            3,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ 3,000.00 บำท หจก.เอเซียปศุสัตว์ 3,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00017 ลว 5 พ.ค. 64
24 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 11,465.00          11,465.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,465.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,465.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00031 ลว 5 พ.ค.64

25 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 125,680.00        125,680.00    วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 7,930.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4,800.00 บ. บจก.วิสและบุตร 40,950.00 
บ.

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 7,930.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4,800.00 บ. บจก.วิสและบุตร 40,950.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
APO6404-0025,APO6405-
0026,APO6404-0027,APO6404-
0028

26 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,500.00            2,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพิสมัย พฤกษำฉิมพลี 2,500.00 บำท นำงพิสมัย พฤกษำฉิมพลี 2,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00063 ลว 7 พ.ค. 64
27 จัดซ้ิอวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 14,715.00          14,715.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมนสิชำ จอมปิน 14,715.00 บำท นำงมนสิชำ จอมปิน 14,715.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0010 ลว 7 พ.ค. 64
28 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,250.00            4,250.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,250 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 255 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 4,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00006 ลว 3 พ.ค. 64
29 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 7 รำยกำร 3,893.00            3,893.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,985 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 2,068 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,155 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 1,738 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00008 ลว 3 พ.ค. 64

PO6405-00009 ลว 3 พ.ค. 64
30 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 3,906.00            3,906.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 3,036 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 5,340 บ. ร้ำนเชียงฮง 2,916 บ./หจก.นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล 990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00010 ลว 3 พ.ค. 64

PO6405-00011 ลว 3 พ.ค. 64
31 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,000.00          11,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 11,000 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 11,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00058 ลว 7 พ.ค. 64
32 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,990.00            9,990.00        วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 9,990 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 9,990 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00065 ลว 7 พ.ค. 64
33 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 3 รำยกำร 16,500.00          16,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 16,500 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 16,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00068 ลว 7 พ.ค. 64
34 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 14 รำยกำร 49,460.00          49,460.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ 49,460 บำท หจก.เสรี ภู่พิสิฐ 49,460 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00070 ลว 7 พ.ค. 64
35 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 17,070.00          17,070.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยก่อสร้ำง 17,070 บำท หจก.สบเมยก่อสร้ำง 17,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00076 ลว 11 พ.ค. 64
36 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00          10,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต จ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 10,000 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต จ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00075 ลว 11 พ.ค. 64
37 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 23,160.00          23,160.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำรเป็นเงิน 21,960 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำรเป็นเงิน 21,960 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00071 ลว. 7 พ.ค.64

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,200 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,200 บ. PO6405-00072 ลว. 7 พ.ค.64
38 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 19,316.00          19,316.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 6,150 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 6,150 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00051  ลว. 7 พ.ค.64

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำรเป็นเงิน 5,136 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำรเป็นเงิน 5,136 บ./ PO6405-00052  ลว. 7 พ.ค.64

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 พฤษภำคม 2564



บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 8,030 บ. บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 8,030 บ. PO6405-00053  ลว. 7 พ.ค.64
39 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 23 รำยกำร 25,462.00          25,462.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 9,806 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 30,216 บ. หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 9,806 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 15,656 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00060 ลว 7 พ.ค. 64

PO6405-00061 ลว 7 พ.ค. 64
40 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 20,048.00          20,048.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 20,248 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 24,650 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 18,298 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 1,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00066 ลว 7 พ.ค. 64

PO6405-00067 ลว 7 พ.ค. 64
41 จัดซ้ือวัสดุงำนหัตถกรรม จ ำนวน 6 รำยกำร 9,790.00            9,790.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 9,790 บ./ร้ำนชัยดี 10,325 บ. ร้ำนบุญชัย 9,790 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00069 ลว 7 พ.ค. 64
42 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,704.50          20,704.50      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลำยส์ จก . 20,704.50 บ. บ.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลำยส์ จก . 20,704.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00161 ลว. 20 พ.ค.64
43 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 21,014.00          21,014.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,114 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 12,114 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00162 ลว. 20 พ.ค.64

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 8,900 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 8,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00163 ลว. 20 พ.ค.64
44 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 5,176.75            5,176.75        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 530 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 530 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00164 ลว. 20 พ.ค.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 896 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 896 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00165 ลว. 20 พ.ค.64
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,750.75 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,750.75 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00166 ลว. 20 พ.ค.64

45 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 13,922.00          13,922.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,247 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,247 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00167 ลว. 20 พ.ค.64
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 6,035 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 6,035 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00169 ลว. 20 พ.ค.64
หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 500 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00170 ลว. 20 พ.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 140 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00171 ลว. 20 พ.ค.64

46 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,950.00          19,950.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,950 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00172 ลว. 20 พ.ค.64
47 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00          10,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดำกุล 10,000 บ. หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดำกุล 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00173 ลว. 20 พ.ค.64
48 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,500.00          14,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จก. 14,500 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จก. 14,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00174 ลว. 20 พ.ค.64
49 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 19,100.00          19,100.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 19,100 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ 19,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00175 ลว. 20 พ.ค.64
50 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 36,115.00          36,115.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยก่อสร้ำง 36,115 บ. หจก.สบเมยก่อสร้ำง 36,115 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0025 ลว. 20 พ.ค.64
51 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 70,700.00          70,700.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 70,700 บำท หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 70,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00158 ลว. 20 พ.ค.64
52 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,980.00          19,980.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 19,980 บำท ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 19,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00159 ลว. 20 พ.ค.64
53 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 13,700.00          13,700.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทแสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 13,700 บำท บริษัทแสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 13,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00086 ลว. 13 พ.ค.64
54 จ้ำงวิเครำะห์ GMO จ ำนวน 1 งำน 2,675.00            2,675.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,675 บำท บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,675 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00087 ลว. 13 พ.ค.64
55 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00          15,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 15,000 บำท นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 15,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00116 ลว. 18 พ.ค.64
56 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00          15,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยขำติชำย อภิมหำชัย 15,000 บำท นำยขำติชำย อภิมหำชัย 15,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00114 ลว. 18 พ.ค.64
57 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 52,800.00          52,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี 52,800 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี 52,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00023 ลว.5 พ.ค.64
58 จัดซ้ือตะกร้ำหูเหล็ก จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00          20,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 20,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00025 ลว.5 พ.ค.64
59 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 37,500.00          37,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 37,500 บ. วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 37,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00028 ลว.5 พ.ค.64
60 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 9,325.00            9,325.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 9,325 บ. ร้ำนเชียงฮง 9,325 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00029 ลว.5 พ.ค.64
61 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 64,550.00          64,550.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 64,550 บ. ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 64,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00032 ลว.5 พ.ค.64
62 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 8 รำยกำร 4,759.00            4,759.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,759 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 4,759 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00036 ลว.5 พ.ค.64
63 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 20,250.00          20,250.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 20,250 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 20,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0006 ลว.5 พ.ค.64
64 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,380.00            1,380.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 1,380 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 1,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0005 ลว.5 พ.ค.64
65 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,420.00            3,420.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,420 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,420 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00034  ลว.5 พ.ค.64
66 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00          10,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตร 10,000 บ. ร้ำนอำทเคมีเกษตร 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00077 ลว.11 พ.ค.64
67 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 19,980.00          19,980.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 19,980 บำท ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 19,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00088 ลว.14 พ.ค.64

68
จ้ำงเหมำบริกำรประเมินทรัพย์สินทำงปัญญำ จ ำนวน 1 
รำยกำร

100,000.00        100,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจำรึก สิงหปรีชำ 100,000 บ. นำยจำรึก สิงหปรีชำ 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00091 ลว.14 พ.ค.64

69 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 17 รำยกำร 102,520.00        102,520.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นิเจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี 102,520 บำท ร้ำนช่ำงชัยเฟอร์นิเจอร์ งำนไม้ งำนฝ้ำเพดำน งำนสี 102,520 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00123 ลว.18 พ.ค.64
70 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 28 รำยกำร 151,629.00        151,629.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวำนิชบล็อค 151,629 บ. ร้ำนวำนิชบล็อค 151,629 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00122 ลว.18 พ.ค.64
71 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 11,900.00          11,900.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 11,900 บ. หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 11,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00127 ลว.19 พ.ค.64
72 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00          15,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ม .13 15,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ม .13 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00126 ลว.19 พ.ค.64
73 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 25,000.00          25,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 25,000 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00125 ลว.19 พ.ค.64
74 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,940.00            9,940.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 9,640 บ. หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 9,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00124 ลว.19 พ.ค.64
75 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 22,050.00          22,050.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนท.วัสดุก่อสร้ำง 22,050 บ. ร้ำนท.วัสดุก่อสร้ำง 22,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00182 ลว.20 พ.ค.64
76 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,990.00            9,990.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองอินทร์ ย่ิงคุณจตุรัส 9,990 บ. นำยทองอินทร์ ย่ิงคุณจตุรัส 9,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00183 ลว.20 พ.ค.64
77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00            5,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 5,000.00 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 5,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00062 ลว 7 พ.ค. 64
78 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,190.00            2,190.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,190.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,190.00บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00064 ลว 7 พ.ค. 64
79 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,990.00            9,990.00        วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม13 9,990.00 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม13 9,990.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00106 ลว 18 พ.ค. 64
80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกำตร จ ำนวน 2 รำยกำร 24,770.00          24,770.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ฮำเลลูยำกำรค้ำ 24,770.00 บำท ฮำเลลูยำกำรค้ำ 24,770.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00105 ลว 18 พ.ค. 64
81 จ้ำงออกแบบป้ำยช่ือร้ำนค้ำ และอุปกรณ์ติดต้ัง 20,000.00          20,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อินดีไซน์ 20,000.00 บำท ร้ำน อินดีไซน์ 20,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00100 ลว 18 พ.ค. 64
82 จ้ำงออกแบบไวนิล 4,230.00            4,230.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อินดีไซน์ 4,230.00 บำท ร้ำน อินดีไซน์ 4,230.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00103 ลว 18 พ.ค. 64



83 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000.00          10,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ธิติพร อมรสวัสด์ิดิลก 10,000.00 บำท น.ส.ธิติพร อมรสวัสด์ิดิลก 10,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00084 ลว 13 พ.ค. 64
84 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,995.00            9,995.00        วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน้ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ย่ืนต้น,บ้ำนแม่ทะลำย 9,995.00 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน้ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ย่ืนต้น,บ้ำนแม่ทะลำย 9,995.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po6405-00083 ลว 13 พ.ค. 64
85 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00            6,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .12 6,000.00 บำท วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .12 6,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00113 ลว 18 พ.ค. 64
86 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 12,380.00          12,380.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 12,380.00 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 12,380.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00115 ลว 18 พ.ค. 64
87 จ้ำงจัดท ำสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 24,080.00          24,080.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญปร้ินท์ เอ็กซ์เพรส 24,080.00 บำท ร้ำนเจริญปร้ินท์ เอ็กซ์เพรส 24,080.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00102 ลว 18 พ.ค. 64

88

จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร และ
จัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพ้ืนท่ี
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงวำวี จ ำนวน ๑ 
โครงกำร

194,740.00        194,740.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 194,740 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 194,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00168 ลว.20 พค.64

89 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวน้ิวนำงแดง จ ำนวน 1 รำยกำร 31,500.00          31,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก๊ึดช้ำง 31,500 บ. วิสำหกิจชุมชนผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลก๊ึดช้ำง 31,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00176 ลว.20 พค.64
90 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,846.00          10,846.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 10,846.00 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 10,846.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00018 ลว 5 พ.ค. 64
91 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,560.00            4,560.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,560 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,560 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00098 ลว 18 พ.ค. 64
92 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,350.00            2,350.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,350.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,350.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-0099 ลว 18 พ.ค. 64
93 จัดซ้ัอวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 15,150.00          15,150.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 15,150.00 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 15,150.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00101 ลว 18 พ.ค. 64
94 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00          10,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 10,000.00 บำท ร้ำนคลังพลำสติก 10,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00104 ลว 18 พ.ค. 64

95 จัดซ้ือวัสดุกำรเกำตร จ ำนวน 8 รำยกำร 67,450.00          67,450.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร 12,600.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 14,650.00 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 40,200.00 บ.บจก.วิสและบุตร 12,600.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 14,650.00 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 40,200.00 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6405-00107,PO6405-00108,
6405-00109 ลว 18 พ.ค. 64

96 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 24,845.00          24,845.00      วิธีเฉพำะเจำะจง
จ.เจริญกำรเกษตร 2,800.00 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,945.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 17,100.00
 บ.

จ.เจริญกำรเกษตร 2,800.00 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,945.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 17,100.00 
บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6405-00110 6405-00111 
6405-00112 ลว 18 พ.ค. 64

97 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 63,610.00          63,610.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน35,710 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน35,710 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00095 ลว. 18 พ.ค.64
บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 27,900บ. บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 27,900บ. PO6405-00096 ลว. 18 พ.ค.64

98 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 13 รำยกำร 47,100.00          47,100.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 47,100 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 47,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00097 ลว.18 พ.ค.64
99 จัดจ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร พ้ืนท่ีป่ำแป๋ 79,287.00          29,287.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 79,287 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 79,287 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00094 ลว. 18 พ.ค.64
100 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 15,645.00          15,645.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,550 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,550 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0017 ลว. 19 พ.ค.64

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 9,775 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 9,775 บ./ APO6405-0018 ลว. 19 พ.ค.64
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,720 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,720 บ./ APO6405-0019 ลว. 19 พ.ค.64
มูลนิธิโครงกำรหลวง จ ำนวน 1 รำยกำร 600 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง จ ำนวน 1 รำยกำร 600 บ. APO6405-0020 ลว. 19 พ.ค.64

101 จัดซ้ือกล้ำพันธ์ุกล้วยมะลิอ่อง จพนวน 250 กล้ำ 10,000.00          10,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บ้ำนทลำย วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,ไม้ยืนต้น บ้ำนทลำย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00136 ลว. 19 พ.ค.64
10,000 บ. 10,000 บ.

102 จัดจ้ำงพิมพ์หนังสือ จ ำนวน 2 รำยกำร 100,500.00        100,500.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 100,500 บ. หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 100,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00143 ลว. 19 พ.ค.64
103 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 131,100.00        131,100.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 72,000 บ./ บจก.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 72,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00144 ลว. 19 พ.ค.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 2,400 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 2,400 บ./ PO6405-00145  ลว. 19 พ.ค.64
หจก.ธ.ปรำณ๊กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 31,600 บ./ หจก.ธ.ปรำณ๊กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 31,600 บ./ PO6405-00146  ลว. 19 พ.ค.64
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำรเป็นเงิน 19,100 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำรเป็นเงิน 19,100 บ./ PO6405-00147  ลว. 19 พ.ค.64
นำยวิมล พวกอินแสง จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 6,000 บ. นำยวิมล พวกอินแสง จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 6,000 บ. PO6405-00148  ลว. 19 พ.ค.64

104 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,990.00            9,990.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 9,990 บ. หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 9,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00155 ลว. 20 พ.ค.64

105 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,990.00            9,990.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพะลีจัง กรัย์ปรำณี  9,990 บ. นำยพะลีจัง กรัย์ปรำณี  9,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00157 ลว. 20 พ.ค.64

106 จัดซ้ือวัสดุส ำหรับงำนหัตถกรรม จ ำนวน 6 รำยกำร 9,995.00            9,995.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมึเง นำมประเสริฐย่ิง 9,995 บ. นำงมึเง นำมประเสริฐย่ิง 9,995 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00156 ลว. 20 พ.ค.64

107 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 40,974.00          40,974.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 27,574 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 27,574 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00149  ลว. 20 พ.ค.64
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,000 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,000 บ./ PO6405-00150  ลว. 20 พ.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 11,400 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 11,400 บ. PO6405-00151  ลว. 20 พ.ค.64

108 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน2 รำยกำร 18,072.30          18,072.30      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลำย 18,072.30 บ. บจก.เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลำย 18,072.30 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00135 ลว. 19 พ.ค.64
109 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 38,330.00          38,330.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (สำขำเชียงใหม่) 38,330 บ บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (สำขำเชียงใหม่) 38,330 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00153 ลว. 20 พ.ค.64
110 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,680.00            3,680.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,680 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,850 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3,680 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00154 ลว. 20 พ.ค.64

111 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,520.00            9,520.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,600 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,920 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,600 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,920 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APo 6405-0016 ลว. 18 พค 64

วิธีเฉพำะเจำะจง APo 6405-0015 ลว. 18 พค 64

112 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 12,930.00          12,930.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 12,930 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 12,930 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po 6405-00160 ลว. 20 พค 64



113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 11,300.00          11,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,300 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 11,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po 6405-00117  ลว. 18 พค 64

114 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 26,865.00          26,865.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,000 บำท/บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 6,665 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 13,200 บำทหจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,000 บำท/บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 6,665 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 13,200 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po 6405-00120  ลว. 18 พค 64

วิธีเฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po 6405-00118  ลว. 18 พค 64

วิธีเฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po 6405-00119  ลว. 18 พค 64

115 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 4,100.00            4,100.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิชย์ 4,100 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิชย์ 4,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po 6405-00085  ลว. 13 พค 64

116 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 19,150.00          19,150.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 19,150 บำท บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 19,150 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po 6405-00121  ลว. 18 พค 64

117 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 25,600.00          25,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 25,600 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 25,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0024 ลว.20 พค.64
118 จัดซ้ือตะกร้ำพลำสติก จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00          20,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 20,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00177 ลว.20 พค.64
119 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 19,270.00          19,270.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี 19,270 บ./บ.อินโนเวช่ัน บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี 19,270 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00178 ลว.20 พค.64

เอ็กซ์เพิร์ท 21,050 บ., บ.ซินเท็ค คอมมิวนิเคช่ัน 20,150 บ.
120 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 21,750.00          21,750.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 21,750 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 21,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00179 ลว.20 พค.64
121 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและปุ๋ยคอก จ ำนวน 5 รำยกำร 2,660.00            2,660.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 640 บ./บ.ข่ำนต้ำ 2,020 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 640 บ./บ.ข่ำนต้ำ 2,020 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00180 ลว.20 พค.64

PO6405-00181 ลว.20 พค.64
122 จ้ำงซ่อมกล้องถ่ำยภำพและเคร่ืองปร้ิน จ ำนวน 1 งำน 9,890.00            9,890.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด  9,890 บ. บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด  9,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00203 ลว. 27 พ.ค. 64
123 จ้ำงซ่อมเคร่ืองด ำเนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 งำน 20,330.00          20,330.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อินเตอร์ มีเดีย จ ำกัด  20,330 บ. บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อินเตอร์ มีเดีย จ ำกัด  20,330 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00202 ลว. 27 พ.ค. 64
124 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,615.00            9,615.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์  9,615 บ. บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์  9,615 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00079 ลว. 13 พ.ค. 64
125 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 817 ชม. 2,720.00            2,720.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  2,720 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  2,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00080 ลว. 13 พ.ค. 64
126 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 818 ชม. 2,770.00            277.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  2,770 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  2,770 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00081 ลว. 13 พ.ค. 64
127 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จพจ 824 ชม. 2,720.00            2,720.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดุสิต  สำยใจดี  2,720 บ. นำยดุสิต  สำยใจดี  2,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00082 ลว. 13 พ.ค. 64
128 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 6,630.00            6,630.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี 6,630 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี 6,630 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00089 ลว.14 พ.ค.64
129 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 6,640.00            6,640.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียนซำยน์ 6,640 บ. บ.ยูเน่ียนซำยน์ 6,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00090 ลว.14 พ.ค.64
130 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 12 รำยกำร 47,955.00          47,955.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนขจรกำรค้ำ 47,955 บ. ร้ำนขจรกำรค้ำ 47,955 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0013 ลว.14 พ.ค.64
131 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 9,730.00            9,730.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอกะ อะโกร จ ำกัด 9,730 บ. บ.เอกะ อะโกร จ ำกัด 9,730 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00128 ลว.19 พ.ค.64
132 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,770.00            7,770.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 7,770 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 7,770 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00130 ลว.19 พ.ค.64
133 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00            3,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 3,000 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 3,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00132 ลว.19 พ.ค.64
134 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,200.00            3,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00131 ลว.19 พ.ค.64
135 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 13 รำยกำร 2,783.00            2,783.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,783 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,783 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00133 ลว.19 พ.ค.64
136 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 2,125.00            2,125.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 2,125 บ. หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 2,125 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00134 ลว.19 พ.ค.64
137 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 11,858.00          11,858.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,858 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,858 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00184 ลว.20 พ.ค.64
138 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 54,000.00          54,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุขธิรัตน์ ศิลป์ท้ำว 54,000 บ. นำงสำวสุขธิรัตน์ ศิลป์ท้ำว 54,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00197 ลว.24 พ.ค.64
139 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,040.00          15,040.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพรพันธ์ุไม้ 15,040 บ. ร้ำนทรงพรพันธ์ุไม้ 15,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0032 ลว.24 พ.ค.64
140 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,000.00          10,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร 10,000 บ. ร้ำนแสงทองเคมีเกษตร 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00204 ลว.27 พ.ค.64
141 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 42,000.00          42,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,000 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0011 ลว.13 พ.ค.64
142 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 45,600.00          45,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 45,600 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 45,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-0026 ลว.21 พ.ค.64
143 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 22 รำยกำร 33,837.00          33,837.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 33,837 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 33,837 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00187 ลว.21 พ.ค.64

วิธีเฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0027 ลว.21 พ.ค.64
144 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 18 รำยกำร 49,965.00          49,965.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 49,965 บำท หจก นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 49,965 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0028 ลว.21 พ.ค.64

วิธีเฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00188 ลว.21 พ.ค.64
145 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 45 รำยกำร 34,790.00          34,790.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 34,790 บำท หจก นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 34,790 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00185 ลว.21 พ.ค.64
146 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 14,100.00          14,100.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 14,100 บำท ร้ำนปำริชำติ 14,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00186 ลว.21 พ.ค.64
147 จัดจ้ำงสต๊ิกเกอร์ติดถุงข้ำว จ ำนวน 4,000 แผ่น           11,770.00       11,770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 11,770 บ. บจก.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 11,770 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0021 ลว. 19 พ.ค.64
148 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร           14,020.00       14,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 14,020.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 14,020.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0030 ลว 21 พ.ค. 64
149 จัดซ้ือวัสดะกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร           68,300.00       68,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 68,300.00 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 68,300.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0029 ลว 21 พ.ค. 64
150 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร           14,020.00       14,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เคมีกิจเกษตร 14,020.00 บำท บจก.เคมีกิจเกษตร 14,020.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00193 ลว 21 พ.ค. 64
151 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร             7,600.00         7,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,600.00 บำท บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,600.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00192 ลว 21 พ.ค. 64
152 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร             8,920.00         8,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวัสดุกำรเกษตร 8,920.00 บำท บจก.ฮกวัสดุกำรเกษตร 8,920.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00192 ลว 21 พ.ค. 64



153 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20 รำยกำร 29,347.00          29,347.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 17,695.00 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 17,695.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6405-00194 PO6405-00195
 ลว 21 พ.ค. 64

154 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร             2,385.00         2,385.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 2,385.00 ร้ำนเชียงฮง 2,385.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00190 ลว 21 พ.ค. 64
155 จัดจ้ำงเหมำบริกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจกำร           20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.คอร์ แอนด์ พีค 20,000 บ. บ.คอร์ แอนด์ พีค 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6404-00167 ลว 22 เม.ย. 64
156 ด ำเนินงำนของสถำบันผ่ำนช่องทำงส่ือประชำสัมพันธ์ดิจิทัล เร่ือง
157 ข้ันตอนและเง่ือนไขวิธีกำรจ ำหน่ำยกัญชง (Hemp) พ.ศ.2564
158 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร           17,710.00       17,710.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ้ำนสวนครูเก่ง 17,710 บ./พิชัยกำรค้ำ 18,955 บ./ บ้ำนสวนครูเก่ง 17,710 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00196 ลว 24 พ.ค.64

ขจรกำรค้ำ 19,035 บ. APO6405-0031 ลว.24 พ.ค.64
159 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 8 รำยกำร           87,460.00       87,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ้ำนสวนครูเก่ง 87,460 บ./พิชัยกำรค้ำ 90,775 บ./ บ้ำนสวนครูเก่ง 87,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0033 ลว.24 พ.ค.64

ขจรกำรค้ำ 89,975 บ.
160 จัดซ้ือวัสดุประปำและก่อสร้ำง จ ำนวน 10 รำยกำร 55,600.00          55,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยก่อสร้ำง 55,600 บ. หจก.สบเมยก่อสร้ำง 55,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0044 ลว.28 พ.ค.64
161 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 6,250.00            6,250.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,975 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 2,275 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,975 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 2,275 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00198 ลว.24 พ.ค.64

PO6405-00199 ลว.24 พ.ค.64
162 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 7,834.00            7,834.00        วิธีเฉพำะเจำะจง เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,634 บ./เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์ 7,604 บ./ เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,634 บ./คลังพลำสติก 1,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00200 ลว.24 พ.ค.64

คลังพลำสติก 1,200 บ. PO6405-00201 ลว.24 พ.ค.64

163 จัดจ้ำงวิเครำะห์คุณภำพกำแฟ จ ำนวน 40 ตัวอย่ำง 1 รำยกำร 84,000.00          84,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน Torch Coffee Thailand 84,000 บ. ร้ำน Torch Coffee Thailand 84,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00210 ลว.28 พ.ค.64

164 จัดจ้ำงเหมำบริกำรพัฒนำต ำรับผลิตภัณฑ์กันแดดส ำหรับผิวหน้ำและ 100,000.00        100,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นส.วรินทร  รักษ์ศิริวณิช 100,000 บ. นส.วรินทร  รักษ์ศิริวณิช 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00210 ลว.28 พ.ค.64
165 ผิวกำย จ ำนวน 1 รำยกำร
166 จัดจ้ำงผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 70,000.00          70,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 70,000 บ./ร้ำนงำนดี 80,750 บ./ร้ำน ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 70,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00212 ลว.28 พ.ค.64

วี.อำร์.โฆษณำ 91,500 บ.
167 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและกล้ำไม้ดอก จ ำนวน 9 รำยกำร 34,130.00          34,130.00      วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 34,130 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 34,130 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00213 ลว.28 พ.ค.64
168 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 5 รำยกำร 15,000.00          15,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13 15,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00220 ลว.28 พ.ค.64
169 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร             6,000.00         6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อำทิเคมีเกษตรยนต์ 6,000 บ. อำทิเคมีเกษตรยนต์ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00221 ลว.28 พ.ค.64
170 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร             9,000.00         9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 9,000 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00223 ลว.28 พ.ค.64
171 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 14,595.00          14,595.00      วิธีเฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี 14,494 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี 14,494 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00229 ลว.28 พ.ค.64
172 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,000.00          15,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล , ไม้ยืนต้น 15,000 บ. วิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล , ไม้ยืนต้น 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00230 ลว.28 พ.ค.64

173 จัดจ้ำงเหมำพิมพ์สติกเกอร์และป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 รำยกำร 19,800.00          19,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 19,800 บ./ร้ำนงำนดี 23,400 บ./ร้ำน ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 19,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00234 ลว.28 พ.ค.64

วี.อำร์.โฆษณำ 25,200 บ.
174 จัดซ้ือกล้ำไผ่ซำงหม่น จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00          12,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี 12,000 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี 12,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00239 ลว.28 พ.ค.64
175 จัดซ้ือปุ๋ยคอกข้ีวัว จ ำนวน 1 รำยกำร 19,985.00          19,985.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพะลีจัง กรัณย์ปรำณี 19,985 บ./นำยโซะโดย นลินแก้ว นำยพะลีจัง กรัณย์ปรำณี 19,985 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00241 ลว.31 พ.ค.64

20,556 บ./นำยเซะบือ เก่งผสนคุณ 21,127 บ.
176 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุกำแฟอรำบิก้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00          15,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศรีวิชัย วงษ์ไกรวำล 15,000 บ./นส.เกสร เกษมทัสสิพงศ์ นำยศรีวิชัย วงษ์ไกรวำล 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00242 ลว.31 พ.ค.64

15,600 บ./นำยสุทธิวิทย์  ล้ีอรรถนนท์ 16,500 บ.
177 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00          10,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำว ธิติพร อมรสวัสด์ิดิลก 10,000 บำท นำงสำว ธิติพร อมรสวัสด์ิดิลก 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00225 ลว.28 พ.ค.64
178 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 11 รำยกำร 45,582.00          45,582.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนงค์วัสดุก่อสร้ำง 45,582 บำท ร้ำนเจตจ ำนงค์วัสดุก่อสร้ำง 45,582 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0046 ลว.28 พ.ค.64
179 จัดซ้ือตลับหมึกพิมพ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,490.00            8,490.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 8,490 บ. บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 8,490 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0040 ลว. 28 พ.ค.64
180 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 14,140.00          14,140.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 1,640 บ./ บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 1,640 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00207 ลว. 28 พ.ค.64

บจก. สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4รำยกำร เป็นเงิน 12,500 บ. บจก. สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4รำยกำร เป็นเงิน 12,500 บ. PO6405-00208 ลว. 28 พ.ค.64
181 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,520.00            1,520.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,520 บ./บจก.เคมีกิจ 1,580 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00209 ลว. 28 พ.ค.64
182 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 18,850.00          18,850.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำรเป็นเงิน 16,030 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำรเป็นเงิน 16,030 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0041 ลว. 28 พ.ค.64

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 300 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 300 บ./ APO6405-0042 ลว. 28 พ.ค.64
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 2,820 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 2,820 บ. APO6405-0043 ลว. 28 พ.ค.64

183 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 31,372.00          31,372.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน  1 รำยกำรเป็นเงิน 4,550 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน  1 รำยกำรเป็นเงิน 4,550 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0034 ลว. 28 พ.ค.64
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน  1 รำยกำร เป็นเงิน 2,528 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน  1 รำยกำร เป็นเงิน 2,528 บ./ APO6405-0035 ลว. 28 พ.ค.64
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 5,634 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 5,634 บ./ APO6405-0036 ลว. 28 พ.ค.64
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 10,000 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 10,000 บ./ APO6405-0037 ลว. 28 พ.ค.64
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,200 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,200 บ./ APO6405-0038 ลว. 28 พ.ค.64
บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 7,460 บ. บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 7,460 บ. APO6405-0039 ลว. 28 พ.ค.64

184 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 28,000.00          28,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ส้มโอ คอนกรีต จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 28,000 บ. หจก. ส้มโอ คอนกรีต จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 28,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00243 ลว.31 พ.ค.64
185 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,250.00          11,250.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 11,250 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 11,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00244 ลว. 31 พ.ค.64
186 จัดจ้ำงส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลชุมชนต้นแบบ พ้ืนท่ี สบเมย จ ำนวน 1 รำยกำร30,000.00          30,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณฤดี อุทิศรัมย์ 30,000 บ. น.ส.วรรณฤดี อุทิศรัมย์ 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0049 ลว. 31 พ.ค.64



187 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,400.00            3,400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก . 3,400 บ. บ. เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก . 3,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00137 ลว.19 พค.64
188 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 7,800.00            7,800.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก . 7,800 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก . 7,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00140 ลว. 19 พค.64
189 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00            4,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก . 4,500 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก . 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00141 ลว. 19 พค.64
190 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 3,500.00            3,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 3,500 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00142 ลว. 19 พค.64
191 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 13,500.00          13,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.มนตรีแมชชีนทูลส์ จก. 13,500 บ. บ.มนตรีแมชชีนทูลส์ จก. 13,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00205 ลว. 28 พค.64
192 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 3,300.00            3,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.มนตรีแมชชีนทูลส์ จก. 3,300 บ. บ.มนตรีแมชชีนทูลส์ จก. 3,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00206 ลว. 28 พค.64
193 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200.00            7,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก . 7,200 บ. บ. เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก . 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0022 ลว. 19 พค.64
194 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,200.00            4,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก . 4,200 บ. บ. เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก . 4,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6405-0023 ลว. 19 พค.64
195 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,980.00            7,980.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก . 7,980 บ. บ. เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จก . 7,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00226 ลว. 28 พค.64
196 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 15,100.00          15,100.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์  15,100 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์  15,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00235 ลว 28 พ.ค. 64
197 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 11,600.00          11,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (สำขำเชียงใหม่) 11,600.บ บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (สำขำเชียงใหม่) 11,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00231 ลว 28 พ.ค. 64

198 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,552.00          14,552.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร์ร่ี 2,652.00 บ. /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,900.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร์ร่ี 2,652.00 บ. /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 11,900.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6405-00233,PO6405-00232
 ลว 28 พ.ค. 64

199 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร 48,180.00          48,180.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 48,180 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 48,180 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00251 ลว. 31 พ.ค.64
หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 15 รำยกำร เป็นเงิน 102,460 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 15 รำยกำร เป็นเงิน 102,460 บ. PO6405-00250 ลว. 31 พ.ค.64

200 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 18 รำยกำร 26,112.50          26,112.50      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 4,538 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 4,538 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00152 ลว. 31 พ.ค.64
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด จ ำนวน 9 รำยกำร เป็นเงิน 10,058.50 บ./ บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด จ ำนวน 9 รำยกำร เป็นเงิน 10,058.50 บ./ PO6405-00246 ลว. 31 พ.ค.64
บจก. สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,936 บ./ บจก. สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,936 บ./ PO6405-00247 ลว. 31 พ.ค.64
บจก. เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 7,580 บ. บจก. เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 7,580 บ. PO6405-00248 ลว. 31 พ.ค.64

201 จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 4 เส้น 16,800.00          16,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน 16,800 บ. หจก.สำยเหนือกำรยำงดอนจ่ัน 16,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6405-00245 ลว. 31 พ.ค.64
202 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)           10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีน้ ำมันเช้ือเพลิง / 10,000 สถำนีน้ ำมันเช้ือเพลิง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5547 ลว. 3 พ.ค. 64
203 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง             5,000.00         5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. เชียงใหม่ลักษณพงษ์ / 5,000 บจก. เชียงใหม่ลักษณพงษ์ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5548 ลว. 3 พ.ค. 64
204 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุสัตว์สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร           22,800.00       22,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมสำท จันทิมำ / 22,800 นำยสมสำท จันทิมำ / 22,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5549 ลว. 3 พ.ค. 64
205 รำยงำนขอจ้ำงเหมำท ำป้ำยส ำนักงำนแลพปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ           20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธำนินทร์ ตระกูลพิทักษ์กิจ / 20,000 นำยธำนินทร์ ตระกูลพิทักษ์กิจ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5610 ลว. 6 พ.ค. 64
206 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเบนซิน             4,000.00         4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีน้ ำมันเช้ือเพลิงอ ำเภอท่ำวังผำ / 4,000 สถำนีน้ ำมันเช้ือเพลิงอ ำเภอท่ำวังผำ / 4,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 4511 ลว. 6 พ.ค. 64
207 รำยงำนขอจัดซ้ือต้นกล้ำไม้           54,000.00       54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. พันธ์มณี ร ำวง / 54,000 น.ส. พันธ์มณี ร ำวง / 54,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5624 ลว. 6 พ.ค. 64
208 รำยงำนขอจัดซ้ือต้นกล้ำไม้           64,900.00       64,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 64,900 น.ส. เสำวลักษณ์ บุญรักษำ / 64,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5625 ลว. 6 พ.ค. 64
209 รำยงำนขอจัดซ้ือกล้ำอโวกำโด้           96,750.00       96,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเหรียงศักด์ิ แซ่ว่ำง / 96,750 นำยเหรียงศักด์ิ แซ่ว่ำง / 96,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5626 ลว. 6 พ.ค. 64
210 รำยงำนขอแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ           10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร วิสัญทัศนำกุล / 10,000 นำยวิเชียร วิสัญทัศนำกุล / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5627 ลว. 6 พ.ค. 64
211 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด้ำนหัตถกรรม           29,999.00       29,999.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงหยี แซ่ว่ำง / 29,999 นำงหยี แซ่ว่ำง / 29,999 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5628 ลว. 6 พ.ค. 64
212 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล           90,000.00       90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย อินไชย / 90,000 นำยสมชำย อินไชย / 90,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5629 ลว. 6 พ.ค. 64
213 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำไม้ผล           79,500.00       79,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองจังพันธ์ุไม้ / 79,500 ร้ำนเมืองจังพันธ์ุไม้ / 79,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5630 ลว. 6 พ.ค. 64
214 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มหัตถกรรม             9,955.00         9,955.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิลำวรรณ์ จีระ / 9,955 นำงวิลำวรรณ์ จีระ / 9,955 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5631 ลว. 6 พ.ค. 64
215 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล           90,000.00       90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ เคลือบศิลป์ / 90,000 นำยสมศักด์ิ เคลือบศิลป์ / 90,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5632 ลว. 6 พ.ค. 64
216 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล           15,000.00       15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย อินไชย / 15,000 นำยสมชำย อินไชย / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5633 ลว. 6 พ.ค. 64
217 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล           96,000.00       96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ เคลือบศิลป์ / 96,000 นำยสมศักด์ิ เคลือบศิลป์ / 96,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5634 ลว. 6 พ.ค. 64
218 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล           45,000.00       45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ / 45,000 ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5635 ลว. 6 พ.ค. 64
219 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้ำวพันธ์ุสันป่ำตองฯ           14,980.00       14,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเช่ียวชำญ ตระกูลพิทักษ์กิจ / 14,980 นำยเช่ียวชำญ ตระกูลพิทักษ์กิจ / 14,980 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5636 ลว. 6 พ.ค. 64
220 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุสุกร           12,000.00       12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนที มหำวรรณ์ / 12,000 นำยนที มหำวรรณ์ / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5637 ลว. 6 พ.ค. 64
221 รำยงำนจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์             4,352.33         4,352.33 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด ( ทองผำภูมิ ) / 4,352.33 บจก. อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด ( ทองผำภูมิ ) / 4,352.33 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 5942 ลว. 14 พ.ค. 64
222 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ           22,000.00       22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ศรีพันธ์ ขจรศักด์ิอุดม / 22,000 น.ส. ศรีพันธ์ ขจรศักด์ิอุดม / 22,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6059 ลว. 18 พ.ค. 64

223 รำยงำนขอจ้ำงท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์             5,000.00         5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแดง พรมชัย / 5,000 นำยแดง พรมชัย / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6054 ลว. 18 พ.ค. 64

224 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ             9,900.00         9,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ต๊ิจ่ำ ริพอ / 9,900 น.ส.ต๊ิจ่ำ ริพอ / 9,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6055 ลว. 18 พ.ค. 64
225 รำยงำนขอจ้ำงเหมำท ำโรงเรือน           25,000.00       25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวีรยุทธ์ เลำจำง / 25,000 นำยวีรยุทธ์ เลำจำง / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6068 ลว. 18 พ.ค. 64
226 รำยงำนซ้ือลูกไก่           12,000.00       12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมสำท จันทิมำ / 12,000 นำยสมสำท จันทิมำ / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6234 ลว. 21 พ.ค. 64
227 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง             8,221.03         8,221.03 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. มิตรอำรีย์ 2530 (ส ำนักงำนใหญ่) / 8,221.03 หจก. มิตรอำรีย์ 2530 (ส ำนักงำนใหญ่) / 8,221.03 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6235 ลว. 21 พ.ค. 64
228 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไผ่รวก           20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ ไชยศรี / 20,000 นำยสมศักด์ิ ไชยศรี / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6239 ลว. 21 พ.ค. 64
229 รำยงำนขอซ้ือวัสดุเห็ดหลินเจือ           31,260.00       31,260.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุขประเสริฐฟำร์มเห็ด / 31,260 ร้ำนสุขประเสริฐฟำร์มเห็ด / 31,260 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6246 ลว. 21 พ.ค. 64
230 รำยงำนขอจัดซ้ือเล่ือยยำงพำรำ           37,070.00       37,070.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสองออมฟำร์ม / 37,070 ร้ำนสองออมฟำร์ม / 37,070 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6247 ลว. 21 พ.ค. 64
231 รำยงำนขอจัดซ้ือเล่ือยยำงพำรำ           45,000.00       45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสรศักด์ิ อินตำกำศ / 45,000 นำยสรศักด์ิ อินตำกำศ / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6248 ลว. 21 พ.ค. 64
232 รำยงำนขอจ้ำงศึกษำผลของไอออน           15,500.00       15,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.วิรัญำ เตจ๊ะ / 15,500 น.ส.วิรัญำ เตจ๊ะ / 15,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1700 ลว. 24 พ.ค. 64
233 รำยงำนขอจ้ำงแรงงำนเตรียมพ้ืนท่ีและปลูกข้ำวไร่             7,800.00         7,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยก๋ี ชนกบุญ / 7,800 นำยก๋ี ชนกบุญ / 7,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 1717 ลว. 25 พ.ค. 64
234 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำพันธ์ุพืชท้องถ่ิน           14,900.00       14,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์ หอมรัตน์ / 14,900 นำงอำรีย์ หอมรัตน์ / 14,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 1718 ลว. 25 พ.ค. 64
235 รำยงำนขอซ้ือกล้ำชำอัสสัมและกล้ำกำแฟอรำบิก้ำ           56,000.00       56,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิกร พุ่มชบำ / 56,000 นำยนิกร พุ่มชบำ / 56,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6376 ลว. 25 พ.ค. 64



236 รำยงำนขอซ้ือมูลวัวบรรจุกระสอบ           10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ณัฐดำวรรณ ค ำต๋ัน / 10,000 น.ส. ณัฐดำวรรณ ค ำต๋ัน / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6546 ลว. 28 พ.ค. 64
237 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง           38,750.00       38,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวี-สวัสด์ิ และ หจก. อำร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 38,750 ร้ำนวี-สวัสด์ิ และ หจก. อำร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน / 38,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6536 ลว. 28 พ.ค. 64



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน พฤษภำคม พ.ศ.2564 50,000.00          50,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 49,602.20         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 49,602.20         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 พ.ค. 64

2 จ้ำงเหมำรถแบ็คโฮขนำด PC 200, PC 50, รถไถ, รถบรรทุก 6 ล้อด๊ัม 72,500.00          72,500.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่ม ลำนทรำย 2019 72,500.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่ม ลำนทรำย 2019 72,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00002
พร้อมคนขับและน้้ำมันเช้ือเพลิง 2.นำยทวีศักด์ิ แสนปัญญำ 86,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 3 พ.ค. 64

3.นำยชุติพนธ์ ตำจิโน 92,500.00         

3 จ้ำงซ่อมตู้แช่เค้ก 4,500.00            4,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 4,500.00           นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 4,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 พ.ค. 64

4 จ้ำงซ่อมรถน่ัง 2 ตอนท้ำยบรรทุก หมำยเลขทะเบียน กต 3345 770.00               770.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยเจริญกำรช่ำง โดยนำยสิทธิพงษ์ ค้ำเผ่ำ 770.00              ร้ำนชัยเจริญกำรช่ำง โดยนำยสิทธิพงษ์ ค้ำเผ่ำ 770.00             เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00004
เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 พ.ค. 64

5 จ้ำงอุดท่อน้้ำดับเพลิงด้ำนหน้ำอำคำรนิทรรศกำร 1 4,477.95            4,477.95          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ้ำกัด 4,477.95           บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ้ำกัด 4,477.95           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00005
2.บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 8,136.28           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 พ.ค. 64
3.บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 8,359.91           

6 จ้ำงเติมน้้ำยำเคมีถังดับเพลิง (ก๊ำซ CO2,ก๊ำซฮำโลตรอน 5,305.00            5,305.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ กำรดับเพลิง 5,305.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ กำรดับเพลิง 5,305.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00006
และผงเคมีแห้ง) 2.ร้ำนไทยเจริญกำรค้ำ 5,610.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 พ.ค. 64

3.บริษัท เชียงใหม่ พี.เบสท์กรุ๊ป จ้ำกัด 5,780.00           

7 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น้้ำมันเคร่ือง) จ้ำนวน 1 รำยกำร 4,650.00            4,650.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 4,650.00           บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 4,650.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00007
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอสบี มีโชคก่อสร้ำง 5,136.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 11 พ.ค. 64
3.บริษัท เชียงใหม่วิทยำพำณิชย์ (1997) จ้ำกัด 5,778.00           

8 ซ้ือวัสดุปลูก จ้ำนวน 15 รำยกำร 199,999.00        199,999.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร (จ้ำนวน 6 รำยกำร) 170,925.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร 170,925.00       พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6405-00008
2.ร้ำน สังฆะชัยกำรเกษตร โดย นำงสำวยุวดี สังฆะชัย (จ้ำนวน 8 รำยกำร) 24,339.00         (จ้ำนวน 6 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 11 พ.ค. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร (จ้ำนวน 6 รำยกำร) 25,815.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
4.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 1,414.00           ร้ำน สังฆะชัยกำรเกษตร โดย นำงสำวยุวดี สังฆะชัย 18,720.00         PO6405-00009
5.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 5,940.00           (จ้ำนวน 5 รำยกำร) ลว. 11 พ.ค. 64
6.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 8,640.00           
7.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 9,360.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด  จ. เจริญกำรเกษตร 3,000.00           PO6405-00010

(จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 11 พ.ค. 64

บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 1,414.00           PO6405-00011
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 11 พ.ค. 64

บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 5,940.00           PO6405-00012
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 11 พ.ค. 64

9 ซ้ือวัสดุประปำ จ้ำนวน 1 รำยกำร 6,760.00            6,760.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 6,760.00           บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ้ำกัด 6,760.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00013
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 8,100.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 11 พ.ค. 64
3.Amozonia Landscape 7,400.00           

10 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ 11,663.00          11,663.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 11,663.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 11,663.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ค. 64

11 จ้ำงซ่อมสำยไฟเบอร์ออฟติก 27,500.00          27,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ กันทะวัง 27,500.00         นำยอำทิตย์ กันทะวัง 27,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 พ.ค. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (เจลล้ำงมือแอลกอฮอล์) 7,600.00            7,600.00          เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 7,600.00           องค์กำรเภสัชกรรม 7,600.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00017
จ้ำนวน 1 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 พ.ค. 64

13 จ้ำงเหมำปรับปรุงคีออสบริเวณลำนจอด P2 110,000.00        110,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยเอกวิน ก๋องมูล 110,000.00       นำยเอกวิน ก๋องมูล 110,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00018
2.นำยสมพร ปัญญำ 115,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 13 พ.ค. 64
3.นำยเมืองจันทร์ ศรีมูล 120,000.00       

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 6,750.00            6,750.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไฮโดรโปนิคส์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 6,750.00           บริษัท ไฮโดรโปนิคส์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 6,750.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00019
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 14,250.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 17 พ.ค. 64

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ส้ำหรับควำมปลอดภัยส้ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีและ 4,320.00            4,320.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 4,320.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 4,320.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00020
ผู้รับบริกำร อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ (หน้ำกำกป้องกัน) ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 พ.ค. 64
จ้ำนวน 1 รำยกำร

16 จ้ำงซ่อมรถน่ัง 2 ตอนท้ำยบรรทุก หมำยเลขทะเบียน กต 3345 7,300.00            7,300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยเจริญกำรช่ำง โดยนำยสิทธิพงษ์ ค้ำเผ่ำ 7,300.00           ร้ำนชัยเจริญกำรช่ำง โดยนำยสิทธิพงษ์ ค้ำเผ่ำ 7,300.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00021
เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 พ.ค. 64

17 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยในกำรจัดกิจกรรม 17,400.00          17,400.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 17,400.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 17,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00022
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 20,300.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 19 พ.ค. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 21,750.00         

18 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 7 รำยกำร 11,895.00          11,895.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 11,895.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 11,895.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00023
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กมลโลหะกิจ เชียงใหม่ 12,830.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 19 พ.ค. 64
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 13,795.00         

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 11,000.00          11,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 11,000.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 11,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00024
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กมลโลหะกิจ เชียงใหม่ 11,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 19 พ.ค. 64
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 12,500.00         

20 ซ้ือพืชสมุนไพร จ้ำนวน 65 รำยกำร 41,700.00          41,700.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำว จุฑำมำศ ยำสีเผือก 41,700.00         นำงสำว จุฑำมำศ ยำสีเผือก 41,700.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 พ.ค. 64

21 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศ (มอเตอร์คอยล์ร้อน) จ้ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00            1,500.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นิกรแอร์แอนด์คอนสตรัคช่ัน 1,500.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นิกรแอร์แอนด์คอนสตรัคช่ัน 1,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00026
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 พ.ค. 64

22 จ้ำงท้ำสต๊ิกเกอร์ป้ำยนิทรรศกำรกลำงแจ้งพร้อมติดต้ัง 14,150.00          14,150.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 14,150.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 14,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00027
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 16,450.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 24 พ.ค. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 17,380.00         

23 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 5 รำยกำร 40,800.00          40,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกมลำภำ เอ่ียมสรรพำงค์ 40,800.00         นำงสำวกมลำภำ เอ่ียมสรรพำงค์ 40,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00028
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 พ.ค. 64

24 จ้ำงวิเครำะห์ดิน และปุ๋ยอินทรีย์ 38,740.00          38,740.00        เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรปฐพีศำสตร์ ภำควิชำพืชศำสตร์ 38,740.00         ห้องปฏิบัติกำรปฐพีศำสตร์ ภำควิชำพืชศำสตร์ 38,740.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00029
และปฐพีศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และปฐพีศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 พ.ค. 64

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร จ้ำนวน 4 รำยกำร 3,230.00            3,230.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,230.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,230.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00030
2.ร้ำนเอ็นอำร์ กำร์เดน 3,400.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 25 พ.ค. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 3,570.00           



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

26 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท้ำควำมสะอำดและดูแลบ้ำรุงรักษำรถไฟฟ้ำชมวิว 8,150.00            8,150.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวณิวำ สุพรหมมำ 8,150.00           นำงสำวณิวำ สุพรหมมำ 8,150.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00031
จ้ำนวน 6 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 พ.ค. 64

27 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 182 รำยกำร 99,900.00          99,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ ยำสีเผือก 99,900.00         นำงสำวจุฑำมำศ ยำสีเผือก 99,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00032
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 25 พ.ค. 64

28 จ้ำงเหมำปรับปรุงป้ำยเฉลิมพระเกียรติ ทรงพระเจริญ 19,500.00          19,500.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 19,500.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 19,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00033
(ติดต้ังบนป้ำยโครงเหล็กช่ัวครำว) 2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 21,420.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 27 พ.ค. 64

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 23,600.00         

29 ซ้ือพรรณไม้กลุ่มสี จ้ำนวน 23 รำยกำร 342,100.00        342,100.00      เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 342,100.00       สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 342,100.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00034
2.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 385,200.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 31 พ.ค. 64
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 404,200.00       

30 ซ้ืออุปกรณ์ภำยในโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ จ้ำนวน 2 รำยกำร 9,000.00            9,000.00          เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 9,000.00           บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 9,000.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6405-00001
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำมลำนนำโพรดักส์ 10,100.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 5 พ.ค. 64
3.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ้ำกัด 11,010.00         

31 ก่อสร้ำงปรับปรุงและพัฒนำโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ ระยะท่ี 5 3,700,000.00     4,392,000.00   e-bidding 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 3,700,000.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 3,700,000.00    เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2. บริษัท ฐำนวิศวกรรมและธุรกิจ จ้ำกัด 4,060,000.00     ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 17/2564
3. บริษัท คินลภัส จ้ำกัด 3,770,000.00     ลว. 14 พ.ค. 64
4. ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภู่สว่ำง พำณิชย์ 4,128,000.00     
5. ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มกร เอ็นจิเนียร่ิง 3,949,000.00     
6. ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงรำยศิลำไทย 4,000,000.00     

32 จ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมสระน้้ำหอชมวิว (ฝ่ังสนำมเด็กเล่น) 316,000.00        316,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 313,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 313,000.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.นำงสำวอรนุช กันยะ 315,000.00       และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 18/2564
3.นำยศรีลัย อุ่งเกษ 316,000.00       ลว. 19 พ.ค. 64

33 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ 470,800.00        470,800.00      เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้ำเภอหำงดง 470,800.00       กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้ำเภอหำงดง 470,800.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท้ำของ
ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 19/2564

ลว. 27 พ.ค. 64

34 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 38,112.96          38,112.96        เฉพำะเจำะจง นำยธนพล ไอ๋ยง 38,112.96         นำยธนพล ไอ๋ยง 38,112.96         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 541/2564

ลว. 14 พ.ค. 64

35 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 38,561.28          38,561.28        เฉพำะเจำะจง นำยวรวิทย์ แซ่ว่ำง 38,561.28         นำยวรวิทย์ แซ่ว่ำง 38,561.28         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 542/2564

ลว. 14 พ.ค. 64

36 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ จ้ำนวน 4 รำยกำร 6,335.00            6,335.00          เฉพำะเจำะจง นำงจันทร์สม จันทร์ชัย 6,335.00           นำงจันทร์สม จันทร์ชัย 6,335.00           ยกเลิกกำรจัดซ้ือ PO6403-00009
อ้ำงอิงตำมหนังสือเลขท่ี ลว. 2 มี.ค. 64

สวพส.(อรอ)/1323
ลว. 11 พ.ค. 64
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