
วันท่ี 5 มิถุนายน 2563
ล าดับ

งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 18 รำยกำร 24,396.00       24,396.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 8,330 บำท/ มูลนิธิโครงกำรหลวง 8,330 บำท/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00001 ลว. 1 พ.ค. 63
หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 7,566 บำท/ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ 7,566 บำท/ PO6305-00002 ลว. 1 พ.ค. 63
 หจก.เอเซียปศุสัตว์ 8,500.00 บำท หจก.เอเซียปศุสัตว์ 8,500.00 บำท PO6305-00003 ลว. 1 พ.ค. 63

2 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขค 9401 ชม. จ ำนวน 1 รำยกำร 1,743.03         1,743.03        วิธีเฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 1,743.03 บำท บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 1,743.03 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0001 ลว. 1 พ.ค. 63
3 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7133 ชม. จ ำนวน 1 รำยกำร 6,370.67         6,370.67        วิธีเฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 6,370.67 บำท บ. โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 6,370.67 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0002 ลว. 1 พ.ค. 63
4 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7130 ชม. จ ำนวน 1 รำยกำร 40,071.50       40,071.50      วิธีเฉพำะเจำะจง บ. 88 ดำวรุ่ง จ ำกัด  40,071.50 บำท บ. 88 ดำวรุ่ง จ ำกัด  40,071.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305*-0003 ลว. 1 พ.ค. 63
5 จ้ำงซ่อมจักรยำนยนต์ทะเบียน คคย 60 ชม. จ ำนวน 1 รำยกำร 3,810.00         3,810.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ต้นพยอม ออโต้ไบค์  3,810 บำท ต้นพยอม ออโต้ไบค์  3,810 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0010 ลว. 1 พ.ค. 63
6 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 144,975.00     144,975.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเวียงสำพันธ์ุไม้ 144,975 บำท ร้ำนเวียงสำพันธ์ุไม้ 144,975 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00012 ลว. 1 พค.63
7 จ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 1 รำยกำร 9,844.00         9,844.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซร์ 9,844 บำท ร้ำนอินดีไซร์ 9,844 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00013 ลว. 1 พค.63
8 จ้ำงท ำคู่มือกำรปลูกดสำวรสหวำน  จ ำนวน  1 รำยกำร 60,455.00       60,455.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 60,455 บำท บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 60,455 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0012 ลว. 1 พค.63
9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินกำรฯ จ ำนวน 16 รำยกำร 175,322.50     175,322.50    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 175,322.50 บ. หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 175,322.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0016 ลว. 5 พ.ค.63
10 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1รำยกำร 5,564.00         5,564.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  5,564 บำท บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  5,564 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00024 ลว. 5 พ.ค 63
11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 16,415.00       16,415.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 16,415 บำท บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 16,415 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0004 ลว.1 พ.ค.63
12 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 13 รำยกำร 29,065.00       29,065.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 20,500 บำท/ บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 20,500 บำท/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0006 ลว.1 พ.ค.63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,490 บำท/บ.ดิแอดวำนซ์โซลูช่ัน หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,490 บำท/บ.ดิแอดวำนซ์โซลูช่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0007 ลว.1 พ.ค.63
3,475 บำท/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,439 บำท/ร้ำนคลังพลำสติก 600 บำท 3,475 บำท/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,439 บำท/ร้ำนคลังพลำสติก 600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0008 ลว.1 พ.ค.63

APO6305-0009 ลว.1 พ.ค.63
13 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 37,000.00       37,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวำนิชบล็อค 37,000 บำท ร้ำนวำนิชบล็อค 37,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00004 ลว.1 พ.ค.63
14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 49,916.00       49,916.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 49,916 บำท บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 49,916 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00005 ลว.1 พ.ค.63
15 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 7,185.00         7,185.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,285 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,900 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,285 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00006 ลว.1 พ.ค.63

PO6305-00008 ลว.1 พ.ค.63
16 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 14 รำยกำร 6,538.40         6,538.40        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 1,229.90 บำท/หจก.จ.เจริญกำร หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 1,229.90 บำท/หจก.จ.เจริญกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00010 ลว.1 พ.ค.63

เกษตร 6,880 บำท เกษตร 6,880 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00011 ลว.1 พ.ค.63
17 จ้ำงเหมำออกแบบและจัดท ำส่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้จ ำนวน 1 รำยกำร 15,087.00       15,087.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮับดะ ครีเอช่ัน 15,087 บำท บ.ฮับดะ ครีเอช่ัน 15,087 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00015 ลว.1 พ.ค.63
18 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 153,750.00     153,750.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 153,750 บำท ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 153,750 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0013 ลว.1 พ.ค.63
19 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 21 รำยกำร 105,130.00     105,130.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 46,125 บำท/บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 46,125 บำท/บ.แฮนด์โกรวเซอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0016 ลว.1 พ.ค.63

60,025 บำท/ร้ำนกฤษณำพำนิช 750 บำท/หจก.ธ.ปรำณี 60,025 บำท/ร้ำนกฤษณำพำนิช 750 บำท/หจก.ธ.ปรำณี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0017 ลว.1 พ.ค.63
กำรเกษตร 42,080 บำท กำรเกษตร 42,080 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0018 ลว.1 พ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0019 ลว.1 พ.ค.63
20 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,300.00         3,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอเชียปศุสัตว์ 3,300 บำท หจก.เอเชียปศุสัตว์ 3,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ po6305-00014 ลว.1 พค.63
21 จ้ำงท ำสมุดฉีก จ ำนวน 1 รำยกำร 22,499.40       22,499.40      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย 22,499.40 บ. บ.สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย 22,499.40 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0005 ลว.1 พค.63

PO6305-00025 ลว.1 พค.63
22 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 9,820.00         9,820.00        วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,820 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00035 ลว.8 พ.ค.63
23 จัดจ้ำงท ำโปสเตอร์กระบวนกำรแปรรูปชำ 15,194.00       15,194.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 15,194 บ ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 15,194 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00036 ลว.8 พ.ค.63
24 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 89,150.00       89,150.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 89,150 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 89,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0020 ลว.8 พ.ค.63
25 จัดจ้ำงผลิตส่ือหนังสือเผยแพร่ 58,850.00       58,850.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 58,850 บำท บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 58,850 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0021 ลว.8 พ.ค.62
26 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กย 6171 ชม. จ ำนวน 1 คัน 27,285.00       27,285.00      วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส 27,285 บ. อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส 27,285 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00056 ลว. 15 พ.ค. 63
27 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บท 224 พะเยำ.จ ำนวน 1 คัน 37,728.20       37,728.20      วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส  37,728.20 บ. อู่ทีเจ ออโต้ เซอร์วิส  37,728.20 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00055 ลว. 12 พ.ค. 63
28 จ้ำงท ำควำมส ำอำดเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 รำยกำร 67,035.50       67,035.50      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส  67,035.50 บ./ หจก. เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส  67,035.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0028 ลว. 12 พ.ค. 63

บ.วำยเอ็นทีเอ สตรัคเจอร์ ซิสเต็ม กรุ๊ป จ ำกัด 73,883.50 บ./ 
บ. ทีจีบี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด  75,199.60 บ.

29 จ้ำงวิเครำะห์หำสำรพิษเช้ือโรคร้ำย  จ ำนวน 12 รำยกำร 144,803.10     144,803.10    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 144,803.10 บำท บ.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 144,803.10 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00038 ลว. 12 พ.ค. 63
30 จ้ำงวิเครำะห์โลหะหนัก จ ำนวน 2 รำยกำร 41,088.00       41,088.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 41,088 บำท บ.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 41,088 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00037 ลว. 12 พ.ค. 63

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)
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สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 38,400.00       38,400.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 38,400 บำท/ หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 38,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0023 ลว. 12 พ.ค. 63
บ.พีเอ็นเอส แอสโวซิเอท 40,704 บำท /
บ.สยำม เอชดีพีอี คอนสตรัคชัน 42,240 บำท

32 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 76,800.00       76,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 76,800 บำท/ หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 76,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0024 ลว. 12 พ.ค. 63
บ.พีเอ็นเอส แอสโวซิเอท 81,408 บำท /
บ.สยำม เอชดีพีอี คอนสตรัคชัน 84,480 บำท

33 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  จ ำนวน 13 รำยกำร 81,170.00       81,170.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 81,170 บำท /หจก.โฮมีแพร์ 82,450 บำท หจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 81,170 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00057 ลว. 5 พ.ค. 63
34 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 4,245.00         4,245.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 3,600 บำท/จ.เจริญกำรเกษตร 4,245 บำท จ.เจริญกำรเกษตร 4,245 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00023 ลว. 5 พ.ค. 63
35 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 24 รำยกำร 8,823.00         8,823.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,058 บำท/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 7,815 บำท บ.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,873 บำท/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,950 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00039 ลว. 12 พ.ค. 63

PO6305-00040 ลว. 12 พ.ค. 63
36 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 20 รำยกำร 157,932.50     157,932.50    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธ์ิพำนิชย์ 157,932.50 บำท ร้ำนประสิทธ์ิพำนิชย์ 157,932.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0022 ลว.8 พค.63
37 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,400.00       14,400.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 14,400 บ./บ.สยำม เอชดีพีอี หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 14,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0026 ลว.12 พค.63

คอนสตรัคช่ัน 15,840 บ./บ.พีเอ็นเอส แอสโซซิเอท 15,264 บ.
38 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 2 รำยกำร 33,150.00       33,150.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 33,150 บ./บ.สยำม เอชดีพีอี หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 33,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0027 ลว.12 พค.63

คอนสตรัคช่ัน 35,139 บ./บ.พีเอ็นเอส แอสโซซิเอท 36,465 บ.
39 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 2,640.00         2,640.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ภู่พิสิฐพำณิชย์ 2,640 บ. หจก.ภู่พิสิฐพำณิชย์ 2,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00048 ลว.12 พค.63
40 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 21,260.00       21,260.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 18,320 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 7,280 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 15,780 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 2,080 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00049 ลว.12 พค.63

ร้ำนคลังพลำสติก 3,400 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 3,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00050 ลว.12 พค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00051 ลว.12 พค.63

41 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 14 รำยกำร 50,000.00       50,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 50,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00053 ลว.12 พค.63
42 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ กล้องระดับ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,560.00         8,560.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เทคโน เซอร์เวย์(2010) เชียงใหม่  8,560 บ. หจก. เทคโน เซอร์เวย์(2010) เชียงใหม่  8,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00069 ลว. 15 พ.ค. 63
43 จัดซ้ืออุปกรณ์ผลิตหน้ำกำก จ ำนวน 7 รำยกำร 20,291.00       20,291.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 20,291 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 20,291 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00034 ลว. 8 พ.ค. 63
44 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 26 รำยกำร 9,285.00         9,285.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 9,123 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,600 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,473 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,812 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00065 ลว. 14 พ.ค. 63

PO6305-00066 ลว. 14 พ.ค. 63
45 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 94,500.00       94,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ฮิลล์คอฟฟ์ 94,500.00 บจก.ฮิลล์คอฟฟ์ 94,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00054 ลว 12 พ.ค. 63
46 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 172,140.00     172,140.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 147,060.00 บจก แฮนด์โกรว์เซอร่ี 25,050.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 147,060.00 บจก แฮนด์โกรว์เซอร่ี 25,050.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0014 APO6305-0015 ลว 5 พ.ค. 63
47 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 175,700.00     175,700.00    วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 175,700.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง 175,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00022 ลว 5 เม.ย. 63
48 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 16,880.00       16,880.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 16,880.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง 16,880.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00047 ลว 12 พ.ค. 63
49 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 48,900.00       48,900.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 48,900.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 48,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00044 ลว 12 พ.ค. 63
50 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,800.00       10,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 10,800.00 บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 10,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00041 ลว 12 พ.ค. 63
51 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 24,650.00       24,650.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 24,650.00 ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกิจ 24,650.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00046 ลว 12 พ.ค. 63 
52 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,000.00       19,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ฮำเลลูยำกำรค้ำ 19,000.00 ร้ำน ฮำเลลูยำกำรค้ำ 19,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00045 ลว 12 พ.ค. 63
53 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 15,000.00       15,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเลำหลู่ แซ่หลี 15,000.00 นำยเลำหลู่ แซ่หลี 15,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00043 ลว 12 พ.ค. 63
54 จัดซ้ือวัสดุกำรประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 25,000.00       25,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 25,000.00 ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ 25,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00042 ลว 12 พ.ค. 63
55 จัดซ้ือ พลำสติกปูบ่อสีด ำ LDPE จ ำนวน 1 ม้วน 12,800.00       12,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 12,800.00 หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 12,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0025 ลว 12 พ.ค. 63 
56 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 10 รำยกำร 183,210.00     183,210.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 183,210 บำท หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 183,210 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0031 ลว 15 พ.ค. 63
57 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 98,500.00       98,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชัยกำรค้ำ 98,500 บำท/หจก.เชียงใหม่สินเสรี 100,000 บำท/ ร้ำนพิชัยกำรค้ำ 98,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00068 ลว 15 พ.ค. 63

ร้ำนธีรพำนิชย์ 99,000 บำท
58 จัดซ้ือ พลำสติกปูบ่อสีด ำ LDPE จ ำนวน 2 ม้วน 37,400.00       37,400.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 37,400.00 หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 37,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0034 ลว 18 พ.ค. 63
59 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 12,500.00       12,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ฮำเลลูยำกำรค้ำ12,500.00 ร้ำน ฮำเลลูยำกำรค้ำ12,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00082 ลว 18 พ.ค. 63
60 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 14,900.00       14,900.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงเปำกำรเกษตร 14,900 บำท ร้ำนยำงเปำกำรเกษตร 14,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00113 ลว 18 พ.ค. 63
61 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 63,625.00       63,625.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวิชำญกำรเกษตร 63,625 บำท ร้ำนวิชำญกำรเกษตร 63,625 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00108 ลว 18 พ.ค. 63
62 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 45,900.00       45,900.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย)  45,900 บำท หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย)  45,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0037 ลว 18 พ.ค. 63
63 จ้ำงเหมำท ำแปลงขยำยพันธ์ุกล้ำแฝก จ ำนวน 1 รำยกำร 3,300.00         3,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรพล สยมภูด ำเนิน 3,300 บำท นำยสุรพล สยมภูด ำเนิน 3,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00112 ลว 18 พ.ค. 63
64 จ้ำงเหมำท ำแปลงขยำยพันธ์ุกล้ำแฝก จ ำนวน 1 รำยกำร 3,300.00         3,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยลำยจัง จินตะพูม 3,300 บำท นำยลำยจัง จินตะพูม 3,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00106 ลว 18 พ.ค. 63
65 จัดซ้ือ พลำสติกปูบ่อสีด ำ LDPE จ ำนวน 2 รำยกำร 77,300.00       77,300.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 77,300.00 หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย 77,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0039 ลว 18 พ.ค. 63 
66 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00         1,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ. นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด  1,500 บ. บ. นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด  1,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00136 ลว. 19 พ.ค. 63
67 จัดซ้ือ พลำสติกปูบ่อสีด ำ LDPE จ ำนวน 1 รำยกำร 145,200.00     145,200.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 145,200.00 หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 145,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0035 ลว 18 พ.ค. 63 
68 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10 รำยกำร 199,495.00     199,495.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) จ ำกัด 199,495 บ. บริษัท สำยัณห์ก่อสร้ำง (2018) จ ำกัด 199,495 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0045 ลว. 18 พ.ค.63
69 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินกำรฯ จ ำนวน 2 รำยกำร 225,600.00     225,600.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ โดยนำงจ ำปี ฐำนะ 225,600 บ. ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ โดยนำงจ ำปี ฐำนะ 225,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0046 ลว. 18 พ.ค.63
70 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00       30,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 30,000 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0047 ลว. 18 พ.ค.63
71 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 42,865.00       42,865.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 40,614 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 445 บ./ บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 40,614 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 445 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00146 ลว. 18 พ.ค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,806 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,806 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00147 ลว. 18 พ.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00148 ลว. 18 พ.ค.63
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72 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 11 รำยกำร 3,000.00         3,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 3,000 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 3,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00149 ลว. 18 พ.ค.63
73 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 15,000.00       15,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 15,000 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00150 ลว. 18 พ.ค.63
74 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 26,230.00       26,230.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 18,000 บ. / บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก . 8,230 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 18,000 บ. / บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก . 8,230 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00151 ลว. 18 พ.ค.63

PO6305-00152 ลว. 18 พ.ค.63
75 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 29,500.00       29,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 29,500 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 29,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00153 ลว. 18 พ.ค.63
76 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 4,675.00         4,675.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 2,500 บำท/หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 2,175 บำท บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 2,500 บำท/หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 2,175 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00154 ลว. 18 พ.ค.63

PO6305-00155 ลว. 18 พ.ค.63
77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 25,000.00       25,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 25,000 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00156 ลว. 18 พ.ค.63
78 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,500.00       10,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 10,500 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 10,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00157 ลว. 18 พ.ค.63
79 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 17,100.00       17,100.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 17,100 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 17,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00158 ลว. 18 พ.ค.63
80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 76,170.00       76,170.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9.350 บ. / บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก . 66,820 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 9.350 บ. / บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก . 66,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00159 ลว 18 พ.ค.63

PO6305-00160 ลว. 18 พ.ค.63
81 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 1,380.00         1,380.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,380 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00161 ลว. 18 พ.ค.63
82 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,700.00       19,700.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 19,700 บ. หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 19,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00162 ลว. 18 พ.ค.63
83 จัดซ้ือ ท่อ PVC ขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 1250 เส้น 1,250.00         275,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 275,000.00 หจก.วณิชชำภัณฑ์ 275,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0053 ลว 20 พ.ค. 63
84 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนจ ำนวน 19 รำยกำร 7,377.00         7,377.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,370 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 4,007 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00084 ลว.18 พค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 4,007 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00085 ลว.18 พค.63
85 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00         4,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,นต้น บ้ำนแม่ทะลำย 4,500 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล ,นต้น บ้ำนแม่ทะลำย 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00086 ลว. 18 พค.63
86 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 13,910.00       13,910.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก . 5,435 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร จก . 8,475 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก . 5,435 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00087 ลว. 18 พค.63

 บ.เคมีกิจเกษตร จก . 8,475 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00088 ลว. 18 พค.63
87 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 31,980.00       31,980.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 31,980 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 31,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00089 ลว. 18 พค.63
88 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,200.00         9,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00090 ลว.18 พค.63
89 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 3,570.00         3,570.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 3,570 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 3,570 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00091 ลว. 18 พค.63
90 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,200.00         8,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก .8,200 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก .8,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00092 ลว. 18 พค.63
91 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 2,700.00         2,700.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,700 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 2,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00093 ลว. 18 พค.63
92 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,758.50         8,758.50        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก . 8,200 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร จก . 1,558.50 บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก . 8,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00094 ลว. 18 พค.63

บ.เคมีกิจเกษตร จก . 1,558.50 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00095 ลว. 18 พค.63
93 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00       30,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 30,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00096 ลว. 18 พค.63
94 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 6,500.00         6,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 6,500 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 6,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00097 ลว. 18 พค.63
95 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 60,000.00       60,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 60,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00098 ลว. 18 พค.63
96 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 9,540.00         9,540.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก . 9,540 บ. บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก . 9,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00099 ลว. 18 พค.63
97 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 1,424.00         1,424.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก .820 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก .820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00100 ลว. 18 พค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 604 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00101 ลว. 18 พค.63
98 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 10,600.00       10,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 6,600 บ./ ร้ำนคลังพลำสติก 4,000 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 6,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00102 ลว. 18 พค.63

ร้ำนคลังพลำสติก 4,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00103 ลว. 18 พค.63
99 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 10 รำยกำร 10,350.00       10,350.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 10,350 ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 10,350 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00139 ลว.18 พค.63

100 จ้ำงทดสอบคุณภำพและรสชำติกำแฟ จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง 8,100.00         8,100.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮิลล์คอฟฟ์ จก. 8,100 บ. บ.ฮิลล์คอฟฟ์ จก. 8,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00141 ลว. 18 พค.63
101 จ้ำงท ำโปสเตอร์วิชำกำร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,840.00       12,840.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 12,840 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 12,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00145 ลว. 19 พค.63
102 จัดซ้ือพลำสติกปูพ้ืน จ ำนวน 7 รำยกำร 34,350.00       34,350.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 34,350 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 34,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0041 ลว. 18 พค.63
103 จัดซ้ือท่อพีวีซี ขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 500 ท่อน 92,500.00       92,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำณิชบล็อค จก. 92,500 บ. บ.วำณิชบล็อค จก . 92,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0042 ลว. 18 พค.63
104 จัดซ้ือพลำสติกปูพ้ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 18,900.00       18,900.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 18,900 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 18,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0043 ลว. 18 พค.63
105 จัดซ้ือพลำสติกปูพ้ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 22,500.00       22,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 22,500 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0044 ลว. 18 พค.63
106 จัดซ้ือพลำสติกปูพ้ืน จ ำนวน 6 รำยกำร 355,250.00     355,250.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 355,250 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 355,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0036 ลว. 18 พค.63
107 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,065.00         4,065.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,450 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 2,415 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร 2,415 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00165 ลว.21 พค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00166 ลว.21 พค.63
108 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 4 รำยกำร 40,000.00       40,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล บ้ำนแม่ทะลำย 40,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล บ้ำนแม่ทะลำย 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00167 ลว.21 พค.63
109 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 149,968.00     149,968.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ตะมำนวัสดุก่อสร้ำง โดยน .ส.กำญจนำ มุกแก้ว 149,968 บ. ร้ำนแม่ตะมำนวัสดุก่อสร้ำง โดยน .ส.กำญจนำ มุกแก้ว 149,968 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0058 ลว.22 พ.ค.63
110 จัดซ้ืออุปกรณ์ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ จ ำนวน 10 รำยกำร 199,775.00     199,775.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พร้ำวสินไพศำล 199,775 บ. หจก.พร้ำวสินไพศำล 199,775 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0059 ลว.22 พ.ค.63
111 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 50,700.00       50,700.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 50,700 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 50,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0060 ลว.22 พ.ค.63
112 จัดซ้ือพลำสติกปูพ้ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 145,200.00     145,200.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 145,200 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักซ์ พลัส (ประเทศไทย) 145,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0054 ลว. 22 พค.63
113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 53,220.00       53,220.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,400 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,600 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,400 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0062 ลว. 22 พ.ค.63

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก . 36,600 บ. / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,620 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก . 36,600 บ. / หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,620 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0063 ลว. 22 พ.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0064 ลว. 22 พ.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0066 ลว. 22 พ.ค.63
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114 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร 49,299.00       49,299.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 507 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก . 3,600 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 507 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก . 3,600 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0067 ลว. 22 พ.ค.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,780 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 24,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0068 ลว. 22 พ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0069 ลว. 22 พ.ค.63
115 จัดจ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 1กค 5109 ชม. 10,000.00       10,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบลึกำรช่ำง โดยนำยหล้ำ หำญหม่อง 10,000 บ. ร้ำนบลึกำรช่ำง โดยนำยหล้ำ หำญหม่อง 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00189 ลว. 22 พ.ค.63
116 จัดจ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ ฉลำกผลผลิตผัก ผลไม้ ปลอดภัย 5,542.60         5,542.60        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,542.60 บ ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 5,542.60 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00184 ลว. 22 พ.ค.63
117 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเก็บวัสดุอุปกรณ์ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฯ น้ ำแขว่ง 74,800.00       74,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ โดยนำงจ ำปี ฐำนะ 74,800 บ. ร้ำนจ ำปีกำรค้ำ โดยนำงจ ำปี ฐำนะ 74,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00180 ลว. 22 พ.ค.63

118 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอลล์ล้ำงมือ 75 %        93,000.00       93,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค 93,000 บ. บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค 93,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00007 ลว. 1 พ.ค. 63
119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3 รำยกำร        26,700.00       26,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13 26,700 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม .13 26,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00027 ลว. 7 พ.ค.63
120 จัดซ้ือท่อ PVC ขนำด 2 น้ิว ช้ันควำมหนำ 8.5 มม. พ้ืนท่ี

โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯถ้ ำเวียงแก      128,125.00     128,125.00 
วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง โดยนำงสำว พิชญำ ฝ้ันปิมปำ 128,125 บ. ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง โดยนำงสำว พิชญำ ฝ้ันปิมปำ 128,125 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0017 ลว. 7 พ.ค.63

121 จัดซ้ือท่อ PVC ขนำด 2 น้ิว ช้ันควำมหนำ 8.5 มม. พ้ืนท่ี
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯ แม่สอง      406,000.00     406,000.00 

วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. สุวรรณวัสดุท่ำสองยำง 406,000 บ. หจก. สุวรรณวัสดุท่ำสองยำง 406,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0018 ลว. 7 พ.ค.63

122 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ 2 รำยกำร        17,400.00       17,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 17,400 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 17,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00026 ลว. 7 พ.ค.63
123 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ 4 รำยกำร พ้ืนท่ีโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงฯน้ ำ

แขว่งและน้ ำเคิม        77,050.00       77,050.00 
วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก. เคเอสบีโปรดักศ์ พลัส (ประเทศไทย) 77,050 บ. หจก. เคเอสบีโปรดักศ์ พลัส (ประเทศไทย) 77,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0029 ลว. 12 พ.ค.63

124 จ้ำงเหมำบริกำรประมวลผลข้อมูลพืชท้องถ่ิน โดยแบ่งงวดงำนและกำรจ่ำยเงินเป็น 2 งวด 30,000.00       30,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์อุบล หวำยค ำ 30,000 บ. น.ส.พิมพ์อุบล หวำยค ำ 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00121 ลว. 15 พ.ค.63
125 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 7 รำยกำร        55,738.00       55,738.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 25,410 บ. / บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 14,428 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 25,410 บ. / บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 14,428 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ีไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00116 ลว. 18 พ.ค.63

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 15,900 บ. 15,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00117  ลว. 18 พ.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00118  ลว. 18 พ.ค.63

126 จัดซ้ือวัสดุส ำหรับงำนหัตถกรรม จ ำนวน 12 รำยกำร        14,740.00       14,740.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 14,740 บ. ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 14,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00119 ลว. 18 พ.ค.63
127 จัดซ้ือพลำสติกโรงเรือน 4 ม้วน 19,080.00       19,080.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,080 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 21,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,080 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00120 ลว. 18 พ.ค.63
128 จัดซ้ือ HP Toner จ ำนวน 2 กล่อง 4,120.00         4,120.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 4,120  บ./ บจก. ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 4,120  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00122 ลว. 18 พ.ค.63

หจก.สมำร์ท มำร์ท 4,600 บ./บจก.เทพรัตน์ โอเอ 4,400 บ.
129 จัดซ้ือ HP DRUM จ ำนวน 1 กล่อง 2,700.00         2,700.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 2,700  บ./ บจก. ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 2,700  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00123 ลว. 18 พ.ค.63

หจก.สมำร์ท มำร์ท 2,900 บ./บจก.เทพรัตน์ โอเอ 2,850 บ.
130 จัดซ้ือต้นตออำโวกำโด บรรจุถุงพร้อมปลูกควำมสูงไม่ต่ ำกว่ำ 30 ซม. 22,500.00       22,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจักรวรรดิ ธ ำรงสุขวรำกร 22,500 บ. นำยจักรวรรดิ ธ ำรงสุขวรำกร 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00124 ลว. 18 พ.ค.63
131 จัดซ้ือ ต้นกล้ำพัน์ุไม้ จ ำนวน 2 รำยกำร 50,000.00       50,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 50,000 บ. วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลแม่นำจร 50,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00125 ลว. 18 พ.ค.63
132 จัดซ้ือวัสดุสำรเคมี Alcohol 95% 39,000.00       39,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ยูเน่ียนซำยน์ 39,000 บ. บจก.ยูเน่ียนซำยน์ 39,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00126 ลว.18 พ.ค.63
133 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน  4 รำยกำร 12,400.00       12,400.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หสม. ญ ญำณ 12,400 บ./ร้ำน คิว ช็อบ 13,720 บ. หสม. ญ ญำณ 12,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00127 ลว. 18 พ.ค.63
134 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ ขนำด 11ม.x17ม.x1.5ม. 15,750.00       15,750.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 15,750 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 15,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0040 ลว. 18 พ.ค.63
135 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 35,740.00       35,740.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 27,740 บ./ บจก. ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,000 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 27,740 บ./ บจก. ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00128 ลว. 19 พ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00129 ลว. 19 พ.ค.63
136 จัดจ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ ฉลำกผลผลิตผัก ผลไม้ ปลอดภัย 4 สีขนำดเอ

 3 จ ำนวน 185 แผ่น รวมค่ำออกแบบ
9,204.68         9,204.68        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 9,204.68 บ./ร้ำนกู๊ดเวิร์ค มีเดีย 12,025 บ./หจก.ภทระ พรี - เพรส 13,460.60 บ.ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 9,204.68 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00135 ลว. 19 พ.ค.63

137 จัดจ้ำงท ำป้ำยพร้อมออกแบบ จ ำนวน 4 รำยกำร        40,520.00       40,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน Goodscutting โดย นำยยศพงศ์ ไชยเลิศ 40,520 บ. ร้ำน Goodscutting โดย นำยยศพงศ์ ไชยเลิศ 40,520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00132 ลว. 19 พ.ค.63
138 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร        22,099.00       22,099.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 9,699 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 12,400 บ. หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 9,699 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 12,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00137 ลว.19 พ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00138 ลว.19 พ.ค.63
139 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร ยำ และสำรเคมี จ ำนวน 11 รำยกำร 31,450.00       31,450.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,100 บ. / บจก.ข่ำนต้ำ 16,050 บ. / มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,100 บ. / บจก.ข่ำนต้ำ 16,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00142 ลว. 19 พ.ค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,300 บ. /หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00143 ลว. 19 พ.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00144 ลว. 19 พ.ค.63

140 จ้ำงเหมำวิเครำะห์สำรส ำคัญทำงเภสัชวิทยำของกระเทียม จ ำนวน
 9 ตัวอย่ำง ทดสอบ 10 รำยกำร

114,789.60     114,789.60    วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 114,789.60 บ. บจก. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 114,789.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00175 ลว. 22 พ.ค.63

141 จัดซ้ือกล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลส พร้อมไมโครโฟน wireless 40,000.00       40,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. พอช.คอม 40,000 บ. หจก. พอช.คอม 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00174 ลว. 22 พ.ค.63
142 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล  ชมภูพำน  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0065 ลว. 21 พ.ค. 63
143 จ้ำงซ่อมรถโฟร์คลิฟท์ จ ำนวน 1 คัน 7,078.91         7,078.91        วิธีเฉพำะเจำะจง เชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์  7,075.91 บ. เชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์  7,075.91 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00179 ลว. 25 พ.ค. 63
144 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 7133 ชม. 1 คัน 5,055.75         5,055.75        วิธีเฉพำะเจำะจง บ. 88 ดำวรุ่ง จ ำกัด  5,055.75 บ. บ. 88 ดำวรุ่ง จ ำกัด  5,055.75 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00182 ลว. 25 พ.ค. 63
145 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบุรณ์  5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบุรณ์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00186 ลว. 20 พ.ค. 63
146 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 5,300.00         5,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00187 ลว. 19 พ.ค. 63
147 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 1,800.00         1,800.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00188 ลว. 22 พ.ค. 63
148 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 3,600.00         3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00190 ลว. 19 พ.ค. 63
149 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 7,000.00         7,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ 7,000  บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ 7,000  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00197 ลว. 20 พ.ค. 63
150 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร 20,412.00       20,412.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก . 14,632 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,780 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก . 14,632 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00225 ลว. 22 พ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00226 ลว. 22 พ.ค.63
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151 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,000.00         4,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 4,000 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 4,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00227 ลว. 22 พ.ค.63
152 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 88,890.00       88,890.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,000 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก . 31,890 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,000 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก . 31,890 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00228 ลว. 22 พ.ค.63

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก . 53,000 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก . 53,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00229 ลว. 22 พ.ค.63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00230 ลว. 22 พ.ค.63

153 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรและวัสดุประปำ จ ำนวน 31 รำยกำร 33,765.00       33,765.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก . 8,618 บ. / บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก . 2,837 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก . 8,618 บ. / บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก . 2,837 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00231 ลว. 22 พ.ค.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,310 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,310 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00232 ลว. 22 พ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00234 ลว. 22 พ.ค.63
154 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 13,250.00       13,250.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ตันแพคเกจจ้ิง จก . 13,250 บ. บ.ตันแพคเกจจ้ิง จก . 13,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00236 ลว. 22 พ.ค.63
155 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรและวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 9,952.00         9,952.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 9,952 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 9,952 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00237 ลว. 22 พ.ค.63
156 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,064.00         8,064.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,064 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,064 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00238 ลว. 22 พ.ค.63
157 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00       20,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบัติ โดยนำยสมบัติ พรำยแสง 20,000 บ. ร้ำนทรัพย์สมบัติ โดยนำยสมบัติ พรำยแสง 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00239 ลว. 22 พ.ค.63
158 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 11,350.00       11,350.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก . 11,350 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก . 11,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00240 ลว. 22 พ.ค.63
159 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 76,500.00       76,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 76,500 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 76,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00251 ลว. 22 พ.ค.63
160 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 17 รำยกำร 201,985.00     201,985.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 201,985 บ./นำยอุเทน สมบุตร 49,250 บ. หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 201,985 บ./นำยอุเทน สมบุตร 49,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0051 ลว.19 พค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0052 ลว.19 พค.63
161 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 13 รำยกำร 53,045.00       53,045.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยก่อสร้ำง 53,045 บำท หจก.สบเมยก่อสร้ำง 53,045 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00221 ลว.25 พค.63
162 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 52,070.00       52,070.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนย่ังยืนกำรเกษตร 52,070 บำท ร้ำนย่ังยืนกำรเกษตร 52,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00217 ลว.25 พค.63
163 จัดจ้ำงเหมำนวด ท ำควำมสะอำดและบันทึกข้อมมูลเมล็ดพันธ์ุงำนปรับปรุงพันธ์ุเฮมพ์9,400.00         9,400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุระ เปียงแก้ว 9,400 บำท นำยสุระ เปียงแก้ว 9,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00223 ลว.25 พค.63
164 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 12,146.00       12,146.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ภู่พิสิฐพำณิชย์ 12,146 บ. หจก.ภู่พิสิฐพำณิชย์ 12,146 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00254 ลว.26 พ.ค.63
165 จัดซ้ือท่อ PVC จ ำนวน 1,388 เส้น 249,840.00     249,840.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ตะมำนวัสดุก่อสร้ำง โดยน .ส.กำญจนำ มุกแก้ว 249,840 บ. ร้ำนแม่ตะมำนวัสดุก่อสร้ำง โดยน .ส.กำญจนำ มุกแก้ว 249,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0082 ลว.26 พ.ค.63

วิธีเฉพำะเจำะจง
166 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ช่อมเสำสัญำณอำกำศ จ ำนวน 18 รำยกำร 111,387.00     111,387.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พีเอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 111,387.00 บำท บ.พีเอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 111,387.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0081 ลว.25 พ.ค.63
167 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 23,200.00       23,200.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 23,200 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 23,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00211 ลว.25 พ.ค.63
168 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 27,860.00       27,860.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 23,700 บำท /บ.ข่ำนต้ำ 4,160 บำท บ.ฮอทิโกร 23,700 บำท /บ.ข่ำนต้ำ 4,160 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00213 ลว.25 พ.ค.63
169 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 13,100.00       13,100.00      วิธีเฉพำะเจำะจง จ.เจริญกำรเกษตร 4,900 บำท/ข่ำนต้ำ 8,200 บำท จ.เจริญกำรเกษตร 4,900 บำท/ข่ำนต้ำ 8,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00216 ลว.25 พ.ค.63

PO6305-00215 ลว.25 พ.ค.63
170 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 33,600.00       33,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง จ.เจริญกำรเกษตร 16,200 บำท/ข่ำนต้ำ 17,400 บำท จ.เจริญกำรเกษตร 16,200 บำท/ข่ำนต้ำ 17,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0078 ลว.25 พ.ค.63

APO6305-0076 ลว.25 พ.ค.63
171 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 13,977.00       13,977.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,476 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,446 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 10,531 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0056 ลว.22 พ.ค.63

13,957 บำท APO6305-0057 ลว.22 พ.ค.63
172 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำ จ ำนวน 6 รำยกำร 9,792.00         9,792.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,852 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,852 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,940 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00168 ลว.21 พ.ค.63

10,000 บำท PO6305-00169 ลว.21 พ.ค.63
173 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำ จ ำนวน 6 รำยกำร 9,792.00         9,792.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,852 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,852 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,940 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00170 ลว.21 พ.ค.63

10,000 บำท PO6305-00171 ลว.21 พ.ค.63
174 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 13,856.00       13,856.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,906 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,106 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 3,750 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00172 ลว.21 พ.ค.63

16,027 บำท PO6305-00173 ลว.21 พ.ค.63
175 จัดซ้ือวัสดุโรงเรือน จ ำนวน 8 รำยกำร 65,945.00       65,945.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 43,400 บำท/หจก.นอร์ทเทอร์น หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 38,000 บำท/หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 27,945 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00183 ลว.25 พ.ค.63

เคมิเคิล 73,843 บำท PO6305-00185 ลว.25 พ.ค.63
176 จัดจ้ำงท ำสมุดฉีกและซองจดหมำย จ ำนวน 2 รำยกำร 49,996.82       49,996.82      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 49,996.82 บำท ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 49,996.82 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00210 ลว.25 พ.ค.63
177 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 50,000.00       50,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.วัสดุก่อสร้ำง โดยนำยทน สิทธิจันทร์ 50,000 บำท ร้ำน ท.วัสดุก่อสร้ำง โดยนำยทน สิทธิจันทร์ 50,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00214 ลว.25 พ.ค.63
178 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 780.00            780.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน 1,100 บ./บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 780 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00218 ลว.25 พ.ค.63

780 บ.
179 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 28,925.00       28,925.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,475 บ./ร้ำนคลังพลำสติก 26,350 บ./ บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,475 บ./ร้ำนคลังพลำสติก 26,350 บ./บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00220 ลว.25 พ.ค.63

บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 100 บ. 100 บ. PO6305-00222 ลว.25 พ.ค.63
PO6305-00224 ลว.25 พ.ค.63

180 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 7 รำยกำร 18,512.00       18,512.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร 14,095.75 บ./บ.ล้ิมเคมีกิจเกษตร 17,710 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 4,202 บ./บ.ล้ิมเคมีกิจเกษตร 14,310 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00233 ลว.25 พ.ค.63
PO6305-00235 ลว.25 พ.ค.63

181 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 29 รำยกำร 26,581.00       26,581.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 19,467 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 14,085 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 9,636 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00242 ลว.25 พ.ค.63
23,521 บ./หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 2,860 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 2,860 บ. PO6305-00243 ลว.25 พ.ค.63

PO6305-00244 ลว.25 พ.ค.63
182 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 รำยกำร 158,000.00     158,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 158,000 บ./หจก.เจทีคอมพิวเตอร์ 164,000 บ./ หจก.พอช.คอม 158,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0083 ลว.26 พ.ค.63

บ.ไอแซน โซลูช่ัน 167,000 บ.
183 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 129,500.00     129,500.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวิชำญกำรเกษตร 129,500 บำท ร้ำนวิชำญกำรเกษตร 129,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00030 ลว.7 พ.ค.63
184 จ้ำงวิเครำะห์คุณสมบัติดิน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,200.00         1,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 1,200  บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 1,200  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00009 ลว.1 พ.ค.63
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185 ซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 220,000.00     220,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพรรณพำนิชย์ 220,000 บำท ร้ำนธนพรรณพำนิชย์ 220,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0074 ลว. 25 พ.ค.63
186 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 725.00            725.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 725 บำท บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 725 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00130 ลว.19 พ.ค.63
187 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร 3,658.00         3,658.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,658 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,658 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00140 ลว.19 พ.ค.63
188 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 30,176.00       30,176.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 30,176 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 30,176 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00134 ลว.19 พ.ค.63
189 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 266.00            266.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 266 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 266 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00133 ลว.19 พ.ค.63
190 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 5,355.00         5,355.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่แจนิโทเรียล ซัพพลำย จ ำกัด 5,355 บ. บ.เชียงใหม่แจนิโทเรียล ซัพพลำย จ ำกัด 5,355 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00060 ลว.13 พ.ค.63
191 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 1,850.00         1,850.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,850 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00062 ลว.13 พ.ค.63
192 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00       30,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 30,000 บำท หจก.พอช.คอม 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po6305-00252 ลว.25 พ.ค.63
193 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,150.00       12,150.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,150 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,150 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00249 ลว.25 พ.ค.63
194 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 99,945.00       99,945.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 99,945 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 99,945 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00251 ลว.25 พ.ค.63
195 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 39,975.00       39,975.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลฯ แม่ทะลำย 39,975 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลฯ แม่ทะลำย 39,975 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00250 ลว.25 พ.ค.63
196 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 74.00              74.00             วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกร เซอร่ี จ ำกัด 74 บ. บ.แฮนด์โกร เซอร่ี จ ำกัด 74 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00109 ลว.18 พ.ค.63
197 จ้ำงวิเครำะห์คุณสมบัติดิน จ ำนวน 3 รำยกำร 700.00            700.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ ม .เชียงใหม่ 700 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ ม .เชียงใหม่ 700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0032 ลว.18 พ.ค.63
198 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 177,400.00     177,400.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์  177,400 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์  177,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00064 ลว.14 พ.ค.63
199 จ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำและวิจัยต้นแบบ 1 รำยกำร 195,000.00     195,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร ศิริลุน 195,000 บ. น.ส.ศศิธร ศิริลุน 195,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00245 ลว 25 พ.ค.63
200 จ้ำงซ่อมหนังสือ จ ำนวน 1  รำยกำร 1,976.00         1,976.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญปร้ินท์ เอ็กซ์เพรส 1,976 บ. ร้ำนเจริญปร้ินท์ เอ็กซ์เพรส 1,976 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00181 ลว.25 พ.ค.63
201 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 149,968.00     149,968.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเกรียงไกรวัสดุก่อสร้ำง 149,968 บ. ร้ำนเกรียงไกรวัสดุก่อสร้ำง 149,968 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0071  ลว.25 พ.ค.63
202 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 44,980.00       44,980.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงเปำกำรเกษตร 44,980 บำท ร้ำนยำงเปำกำรเกษตร 44,980 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0079 ลว.25 พ.ค.63
203 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 750.00            750.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 750 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00131 ลว.19 พ.ค.63
204 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 820.00            820.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 820 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00111 ลว.18 พ.ค.63
205 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 504.00            504.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 504 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 504 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-001707 ลว.18 พ.ค.63
206 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 22,490.00       22,490.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 22,490 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 22,490 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00114 ลว.18 พ.ค.63
207 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 11,500.00       11,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 11,500 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 11,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00104 ลว.18 พ.ค.63
208 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 13,695.00       13,695.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 13,695 บ. บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 13,695 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00071 ลว.18 พ.ค.63
209 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 3,400.00         3,400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,400 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00072 ลว.18 พ.ค.63
210 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 41,200.00       41,200.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 41,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 41,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00073 ลว.18 พ.ค.63
211 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 4,720.00         6,720.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,720 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00070 ลว.18 พ.ค.63
212 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 39,970.00       39,970.00      วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลฯ แม่ทะลำย 39,970 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลฯ แม่ทะลำย 39,970 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00105 ลว.18 พ.ค.63
213 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 6,795.00         6,795.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,795 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,795 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00032 ลว.8 พ.ค.63
214 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 7,580.00         7,580.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 7,580 บ. บ.ยูเน่ียนซำยน์ จ ำกัด 7,580 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00063 ลว.14 พ.ค.63
215 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 20 รำยกำร 99,962.00       99,962.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจ่ือเต๋อ อิฐบล็อค 99,962 บ. ร้ำนจ่ือเต๋อ อิฐบล็อค 99,962 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00033 ลว.8 พ.ค.63
216 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 30,750.00       30,750.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 30,750 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 30,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO-6305-0084 ลว.26 พค.63
217 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00       18,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 18,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00255 ลว.26 พค.63
218 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 7,860.00         7,860.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 5,685.00 บ./บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,175.00 บำท บจก.ข่ำนต้ำ 5,685.00 บ./บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,175.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po6305-00077 PO6305-00076 

 ลว 18 พ.ค. 63

219 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 39,435.00       39,435.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่จ ำกัด 24,435.00 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 
15,0000.00 บำท

บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่จ ำกัด 24,435.00 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 
15,0000.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00080 PO 6305-00081
 ลว 18 พ.ค. 63

220 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,560.00       14,560.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,900.00 บ./บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,660.00 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,900.00 บ./บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,660.00
 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00078 PO 6305-00079
 ลว 18 พ.ค. 63

221 พลำสติกปูบ่อ สีด ำ 6*100 เมตร หนำ 300Mic 81,500.00       81,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 81,500.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 81,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00083 ลว 18 พ.ค. 63
222 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 99,250.00       99,250.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบัติ โดยนำยสมบัติ พรำยแสง 99,250.00 ร้ำนทรัพย์สมบัติ โดยนำยสมบัติ พรำยแสง 99,250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00164 ลว 19 พ.ค. 63
223 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 31 รำยกำร 52,676.00       52,676.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,066.00/บจก.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 42,300.00 บำท

 /หจก.ศิริวงศ์ พำนิช 2,310.00 บำท
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,066.00/บจก.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 42,300.00 บำท
 /หจก.ศิริวงศ์ พำนิช 2,310.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00048 PO6305-00049 
 PO6305-00050  ลว 19 พ.ค. 63

224 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 74,925.00       74,925.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 74,925.00 บำท ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 74,925.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0061 ลว 25 พ.ค. 63
225 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงเกษตรกร 98,761.00       98,761.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761.00 บำท หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00176 ลว 25 พ.ค. 63
226 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 18 รำยกำร 67,297.00       67,297.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 41,800.00 บ./บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 22,560.00 บ./

หจก.แพรถนอมโลหะ 2,937.00 บ.
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 41,800.00 บ./บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 22,560.00 บ./
หจก.แพรถนอมโลหะ 2,937.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00200 PO6305-00202 
PO6305-00205 ลว 25 พ.ค. 63



ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

227 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 13 รำยกำร 9,667.00         9,667.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,430.00/บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 1,825.00 บ./
หจก.ศิริวงศ์ 1,312.00 บ./ร้ำน กฤษณำพำนิช 1,100.00 บ.

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,430.00/บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์ 1,825.00 บ./
หจก.ศิริวงศ์ 1,312.00 บ./ร้ำน กฤษณำพำนิช 1,100.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00191 PO6305-00193 
PO6305-00196 PO6305-00198 
ลว 25 พ.ค. 63

228 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 73,140.00       73,140.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 38,500.00 บ /บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 25,140.00 
บ/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 9,500.00 บ

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 38,500.00 บ /บจก.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 25,140.00
 บ/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 9,500.00 บ

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00246 
PO6305-0000247 
PO6305-0000248  ลว 25 พ.ค. 63

229 จัดซ้ือท่อ PVC ช้ัน 8.5 ขนำด 1 น้ิว จ ำนวน 440 ท่อน 25,960.00       25,960.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 25,960.00 บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 25,960.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-0080 ลว 25 พ.ค. 63
230 จัดซ้ือ พีพี-เบ็บ จ ำนวน 30 กก 8,700.00         8,700.00        วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 8,700.00 มูลนิธิโครงกำรหลวง 8,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00177 ลว 25 พ.ค. 63
231 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง 13,000.00       13,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 13,000.00 ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 13,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00178 ลว 25 พ.ค. 63
232 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 5,615.00         5,615.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,355 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 3,260 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,355 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00195 ลว.25 พค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 3,260 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00197 ลว. 25 พค.63
233 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 รำยกำร 8,774.00         8,774.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,746 บ./ บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 6,028 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,746 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00199 ลว. 25 พค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 6,028 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00201 ลว. 25 พค.63
234 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 27,240.00       27,240.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลำย จก . 27,240 บ. บ.เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลำย จก . 27,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00206 ลว.25 พค.63
235 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,300.00         3,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคำชุ  นุดำ 3,300 บ. นำยคำชุ  นุดำ 3,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00207 ลว. 25 พค.63
236 จ้ำงท ำแผ่นพับ จ ำนวน 1,500 แผ่น 11,957.25       11,957.25      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 11,957.25 ร้ำนอินดีไซน์ 11,957.25 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00208 ลว.25 พค.63
237 จ้ำงวิเครำะห์หำสำรเคมีตกค้ำงในผลผลิตพืชผัก จ ำนวน 20 ตัวอย่ำง 125,190.00     125,190.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 125,190 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 125,190 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6305-00209 ลว. 25 พค.63
238 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 7 ผืน 101,150.00     101,150.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 101,150 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 101,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0071 ลว.25 พค.63
239 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 2 ผืน 48,400.00       48,400.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 48,400 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 48,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0072 ลว. 25 พค.63
240 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 151,900.00     151,900.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนขวัญพันธ์ุไม้ 151,900 บ. ร้ำนสวนขวัญพันธ์ุไม้ 151,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0073 ลว. 25 พค.63
241 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรและก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 118,460.00     118,460.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 31,610 บ., บ.ฮกวัสดุ 86,850 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 31,610 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0075 ลว. 25 พค.63

บ.ฮกวัสดุ 86,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6305-0077 ลว.25 พค.63

242 รำยงำนขอซ้ือกระสอบ       1,290.00      1,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ไซน์แพคเกจจ้ิง / 1,290 บจก. ไซน์แพคเกจจ้ิง / 1,290 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1900 ลว. 1 พ.ค. 63
243 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุพืช     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวีระศักด์ิ ต่อบือ / 15,000 นำยวีระศักด์ิ ต่อบือ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1901 ลว. 1 พ.ค. 63
244 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง     13,450.00    13,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. พร้ำวสินไพศำล / 13,450 หจก. พร้ำวสินไพศำล / 13,450 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1902 ลว. 1 พ.ค. 63
245 รำยงำนขอซ้ือวัสดุประปำ       6,980.00      6,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. สะสมทรัพย์ 2013 / 6,980 หจก. สะสมทรัพย์ 2013 / 6,980 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1903 ลว. 1 พ.ค. 63
246 รำยงำนขอซ้ือวัสดุประปำ       7,638.00      7,638.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยส่ำงลำ ไพรมีค่ำ / 7,638 นำยส่ำงลำ ไพรมีค่ำ / 7,638 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1904 ลว. 1 พ.ค. 63
247 รำยงำนขอซ้ือกระสอบและไม้กวำดทำงพร้ำว     48,000.00    48,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 48,000 ร้ำนพฤกษำ ดอยค ำ / 48,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1905 ลว. 1 พ.ค. 63
248 รำยงำนขอจัดซ้ือ "วัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนชุนชมฯ"     39,100.00    39,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ไพรมีค่ำวัสดุก่อสร้ำง / 39,100 หจก. ไพรมีค่ำวัสดุก่อสร้ำง / 39,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5837 ลว. 1 พ.ค. 63
249 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้     40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปฏิพันธ์ิ วนำสถิตย์ / 40,000 นำยปฏิพันธ์ิ วนำสถิตย์ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5838 ลว. 1 พ.ค. 63
250 รำยงำนขอซ้ือกล้ำน้อยหน่ำ     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. นงนุช เมฆฉำย / 10,000 น.ส. นงนุช เมฆฉำย / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5839 ลว. 1 พ.ค. 63
251 รำยงำนขอซ้ือต้นกำแฟ     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงดำรุณี โรจนปกรณ์ / 10,000 นำงดำรุณี โรจนปกรณ์ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5840 ลว. 1 พ.ค. 63
252 รำยงำนขอซ้ือหญ้ำแฝกแบบรำกเปลือย       7,500.00      7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโบ สิงห์ค ำ / 7,500 นำยโบ สิงห์ค ำ / 7,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5899 ลว. 5 พ.ค. 63
253 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง     39,750.00    39,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง / 39,750 บจก. ทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง / 39,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5898 ลว. 5 พ.ค. 63
254 รำยงำนขอจ้ำงเหมำดูแลแปลงบ ำรุงรักษำต้นส้มโอ       9,000.00      9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนฤทธ์ิชัย ใหม่แก้ว / 9,000 นำยนฤทธ์ิชัย ใหม่แก้ว / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1943 ลว. 5 พ.ค. 63
255 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจและเก็บข้อมูลงำนวิจัย     26,000.00    26,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สุรีพร โลมำกุล / 26,000 น.ส. สุรีพร โลมำกุล / 26,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1944 ลว. 5 พ.ค. 63
256 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงฝำยทดน้ ำและล ำเหมือง     19,800.00    19,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ส้ินภัยพำล / 19,800 นำยสมชำย ส้ินภัยพำล / 19,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1945 ลว. 5 พ.ค. 63
257 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตกระเทียม       5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุค ำ ขัตหลง / 5,000 นำยสุค ำ ขัตหลง / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1946 ลว. 5 พ.ค. 63
258 รำยงำนขอจัดจ้ำงแรงงำนตัด ปอก แกะกลีบกระเทียม       2,200.00      2,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงฟอง ไชยสมภำร / 2,200 นำงฟอง ไชยสมภำร / 2,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1947 ลว. 5 พ.ค. 63
259 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตข้ำวพันธ์ุท้องถ่ิน     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมจิตร สำวโพ / 25,000 นำยสมจิตร สำวโพ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1948 ลว. 5 พ.ค. 63
260 รำยงำนขอจัดซ้ือกล้ำไม้ผลฯ     90,000.00    90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจรัล โล่เมทินี / 90,000 นำยจรัล โล่เมทินี / 90,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5935 ลว. 5 พ.ค. 63
261 รำยงำนขอจัดซ้ือกล้ำไม้ผลฯ     60,000.00    60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำดุลย์ หวังวนวัฒน์ / 60,000 นำยอำดุลย์ หวังวนวัฒน์ / 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5936 ลว. 7 พ.ค. 63
262 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือสนับสนุนฯ     26,100.00    26,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจรูญศักด์ิ เนติบัณฑิตสกุล / 26,100 นำยจรูญศักด์ิ เนติบัณฑิตสกุล / 26,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5937 ลว. 7 พ.ค. 63
263 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง       5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 5,000 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5938 ลว. 7 พ.ค. 63
264 รำยงำนขอซ้ือกล้ำจันทร์ทองเทศ     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ณัฐรดี ตระกูลพิทักษ์กิจ / 10,000 น.ส. ณัฐรดี ตระกูลพิทักษ์กิจ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5939 ลว. 7 พ.ค. 63
265 รำยงำนขอซ้ือท่อ PVC     12,500.00    12,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิรำวรรณ พรมสวะนำ / 12,500 นำงวิรำวรรณ พรมสวะนำ / 12,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5940 ลว. 7 พ.ค. 63
266 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุคะน้ำฮ่องกง       3,500.00      3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมณีรัตน์ เพอเม๊ียะ / 3,500 นำงมณีรัตน์ เพอเม๊ียะ / 3,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5941 ลว. 7 พ.ค. 63
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267 รำยงำนขอซ้ือไก่กระดูกด ำ     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมงคล เบียซิ / 15,000 นำยมงคล เบียซิ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5942 ลว. 7 พ.ค. 63
268 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ (รถจักรยำนยนต์)       7,370.00      7,370.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกิติศักด์ิ มูลไชย / 7,370 ร้ำนกิติศักด์ิ มูลไชย / 7,370 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5970 ลว. 7 พ.ค. 63
269 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ (ทีวีดิจิตอล)     41,904.00      4,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอดีไซน์ อินฟินิต้ี / 4,190 ร้ำน ไอดีไซน์ อินฟินิต้ี / 4,190 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5969 ลว. 7 พ.ค. 63
270 รำยงำนขอซ้ือกล่องบรรจุภัณฑ์       7,950.00      7,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ลำนนำบรรจุภัณฑ์ / 7,950 หจก. ลำนนำบรรจุภัณฑ์ / 7,950 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5950 ลว. 7 พ.ค. 63
271 รำยงำนขอจ้ำงท ำฉลำกผลผลิต       2,000.00      2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นทีสกรีน / 2,000 ร้ำนเอ็นทีสกรีน / 2,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5955 ลว. 7 พ.ค. 63
272 รำยงำนขอซ้ือวัสดุปรับปรุงบ ำรุงดิน     20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED / 20,000 UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5956 ลว. 7 พ.ค. 63
273 รำยงำนขอจัดซ้ือหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ  375,000.00  375,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงหม่อ แซ่ว่ำง / 250,000 นำงหม่อ แซ่ว่ำง / 250,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสอบ. 474 ลว. 7 พ.ค. 63

นำงรัชนีวรรณี ทุ่งทองโรจน์ / 125,000 นำงรัชนีวรรณี ทุ่งทองโรจน์ / 125,000
274 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำท ำแนวกันไฟฯ     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดิลก วิมำนธำรำ / 5,000 นำยดิลก วิมำนธำรำ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 5991 ลว. 8 พ.ค. 63

นำยสุรชัย พนำเขียวขจี / 5,000 นำยสุรชัย พนำเขียวขจี / 5,000
275 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดท ำระบบกระจำยน้ ำ     49,200.00    49,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ส.สำยปำยวัสดุและปิโตรเลียม / 49,200 หจก. ส.สำยปำยวัสดุและปิโตรเลียม / 49,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6010 ลว. 8 พ.ค. 63
276 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุสัตว์     14,400.00    14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงใหม่ ลีประกำยพร / 12,000 นำงใหม่ ลีประกำยพร / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6012 ลว. 8 พ.ค. 63

นำยแตง สิริเล่ำสกุล / 2,400 นำยแตง สิริเล่ำสกุล / 2,400
277 รำยงำนขอซ้ือกล้ำท้อ     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. วรดำ ลีประกำยพร / 10,000 น.ส. วรดำ ลีประกำยพร / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6013 ลว. 8 พ.ค. 63
278 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไผ่บง     20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงหมี แซ่ย้ัง / 20,000 นำงหมี แซ่ย้ัง / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6014 ลว. 8 พ.ค. 63
279 รำยงำนขอซ้ือกล้ำเสำวรส     16,000.00    16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุพันธ์ ย่ิงรักคีรีรัตน์ / 16,000 นำยอนุพันธ์ ย่ิงรักคีรีรัตน์ / 16,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6015 ลว. 8 พ.ค. 63
280 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพริกไทซีลอน     30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุดำ แซ่ย้ัง / 30,000 นำงสุดำ แซ่ย้ัง / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6016 ลว. 8 พ.ค. 63
281 รำยงำนขอซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแซมรถยำนยนต์       5,660.00      5,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประคอง ขัติยะ / 5,660 นำยประคอง ขัติยะ / 5,660 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6017 ลว. 8 พ.ค. 63
282 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวแดงหลวง     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ แซ่ย่ำง / 15,000 นำยช ำนำญ แซ่ย่ำง / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6018 ลว. 8 พ.ค. 63
283 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุกำแฟ     14,400.00    14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงยำ อำชำวัฒนกุล / 14,400 นำงยำ อำชำวัฒนกุล / 14,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6019 ลว. 8 พ.ค. 63
284 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง       5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปเรช่ัน สำขำอ ำเภอเชียงดำว / 5,000 บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปเรช่ัน สำขำอ ำเภอเชียงดำว / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6021 ลว. 8 พ.ค. 63
285 รำยงำนขอจ้ำงเหมำท ำค้ำงองุ่น     19,200.00    19,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นัฐพงศ์ ไชยชนะ / 19,200 นัฐพงศ์ ไชยชนะ / 19,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6022 ลว. 8 พ.ค. 63
286 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำท ำลังผ้ึงโพรง     11,000.00    11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประมวล ย่ังยืน / 11,000 นำยประมวล ย่ังยืน / 11,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6023 ลว. 8 พ.ค. 63
287 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินฯ     46,800.00    46,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธ์ิพำนิชย์ / 46,800 ร้ำนประสิทธ์ิพำนิชย์ / 46,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6024 ลว. 8 พ.ค. 63
288 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้ำว     20,488.00    20,488.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวิทยำ มหิงษำ / 20,488 ร้ำนวิทยำ มหิงษำ / 20,488 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6025 ลว. 8 พ.ค. 63
289 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตเกษตร     16,000.00    16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ ก๋ำติ / 16,000 นำยยุทธนำ ก๋ำติ / 16,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1973 ลว. 8 พ.ค. 63
290 รำยงำนขอซ้ือน้ ำผ้ึงโพรง จ ำนวน 250 กิโลกรัม     75,000.00    75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประชัน สุนันต๊ะ / 75,000 นำยประชัน สุนันต๊ะ / 75,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1975 ลว. 8 พ.ค. 63
291 รำยงำนขอซ้ือน้ ำผ้ึงโพรง จ ำนวน 260 กิโลกรัม     78,000.00    78,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอดิเรก จักร์แก้ว / 78,000 นำยอดิเรก จักร์แก้ว / 78,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1976 ลว. 8 พ.ค. 63
292 รำยงำนขอจ้ำงแรงงำนดูแลแปลงทดสอบงำนวิจัย     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกษร ใจเตียม / 25,000 นำงเกษร ใจเตียม / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 1977 ลว. 8 พ.ค. 63
293 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง     10,800.00    10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 10,800 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 10,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6093 ลว. 12 พ.ค. 63
294 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำกำแฟอรำบิก้ำ     39,500.00    39,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวรรณำ กันดีมูล / 39,500 นำงวรรณำ กันดีมูล / 39,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6101 ลว. 12 พ.ค. 63
295 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำพันธ์ุสักทอง     20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุเทพ บังเมฆ / 20,000 นำยสุเทพ บังเมฆ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6099 ลว. 12 พ.ค. 63
296 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพันธ์ุหญ้ำแฝก     12,500.00    12,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกษชัย ไพรพนำสัมพันธ์ / 12,500 นำยเกษชัย ไพรพนำสัมพันธ์ / 12,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6096 ลว. 12 พ.ค. 63
297 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพันธ์ุหญ้ำแฝก     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ คีรีชมรม / 25,000 นำยยงยุทธ คีรีชมรม / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6095 ลว. 12 พ.ค. 63
298 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ( น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 )          600.00         600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 600 สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง / 600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6082 ลว. 12 พ.ค. 63
299 รำยงำนขอซ้ือสุกรและไก่พ้ืนเมือง     40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยอนันต์ วำรีขจร / 40,000 นำยชัยอนันต์ วำรีขจร / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6084 ลว. 12 พ.ค. 63
300 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวอะซูกิ     78,750.00    78,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์ กล้ำณรงค์เชำว์ / 78,750 นำยชัยณรงค์ กล้ำณรงค์เชำว์ / 78,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6085 ลว. 12 พ.ค. 63
301 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำองุ่น ( เสียบยอด ) พันธ์ุบิวต้ี     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย อินไชย / 15,000 นำยสมชำย อินไชย / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6090 ลว. 12 พ.ค. 63
302 รำยงำนขอซ้ือ ต้นกล้ำอโวคำโด้ ( สต๊อค )     70,000.00    70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ แซ่หลี / 70,000 นำยสุชำติ แซ่หลี / 70,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6091 ลว. 12 พ.ค. 63
303 รำยงำนขอซ้ือกำแฟอรำบิก้ำ แบบกะลำ     32,100.00    32,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ทรง เพชรคีรีรัฐ / 16,500 น.ส. ทรง เพชรคีรีรัฐ / 16,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสะ. 6092 ลว. 12 พ.ค. 63

นำยแตะลอย ดวงกมลเจริญ / 15,600 นำยแตะลอย ดวงกมลเจริญ / 15,600
304 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ( น้ ำมันดีเชล )     17,000.00    17,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 17,000 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง / 17,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6176 ลว. 13 พ.ค. 63
305 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล     95,000.00    95,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวัชระ มณีวรรณ / 25,000 นำยวัชระ มณีวรรณ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6212 ลว. 13 พ.ค. 63

นำยโชคอดุม แก้วมณี / 70,000 นำยโชคอดุม แก้วมณี / 70,000
306 รำยงำนขอซ้ือ กล้ำลิงลำวแยกหน่อ และกล้ำพริกไทย     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเวท เกตุบุญเรือง / 10,000 นำยประเวท เกตุบุญเรือง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6211 ลว. 13 พ.ค. 63
307 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนดูแลรักษำแปลงสำธิตฯ       3,000.00      3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโก๊ะ แสงยะ / 3,000 นำยโก๊ะ แสงยะ / 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6210 ลว. 13 พ.ค. 63
308 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำขุดลอกหน้ำฝำยและปรับพ้ืนท่ีวำงท่อ     35,000.00    35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิละ จะหย่อ / 35,000 นำยสิละ จะหย่อ / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6208 ลว. 13 พ.ค. 63
309 รำยงำนขอซ้ือกล้ำกำแฟพันธ์ุอรำบิก้ำ     50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ถนอม ชัยดวง / 50,000 น.ส.ถนอม ชัยดวง / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6207 ลว. 13 พ.ค. 63
310 รำยงำนขอซ้ือกล้ำชำอัสสัม     50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิบุญ ชัชวำลพิมล / 50,000 นำยวิบุญ ชัชวำลพิมล / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6206 ลว. 13 พ.ค. 63
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311 รำยงำนขอจ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์     14,680.00    14,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมิตร ขุนทอง / 14,680 นำยมิตร ขุนทอง / 14,680 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6205 ลว. 13 พ.ค. 63
312 รำยงำนขอซ้ือลูกสุกร     39,000.00    39,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ พรำนกวำง / 39,000 นำยยงยุทธ พรำนกวำง / 39,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6204 ลว. 13 พ.ค. 63
313 รำยงำนขอซ้ือสมุดบัญชี     40,418.00    40,418.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ชุมชนสหกรณ์กำรเกษตร เชียงใหม่ / 40,418 ชุมชนสหกรณ์กำรเกษตร เชียงใหม่ / 40,418 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6252 ลว. 13 พ.ค. 63
314 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ข้ำว       9,997.00      9,997.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ตุลำกร เยอส่อ / 9,997 น.ส. ตุลำกร เยอส่อ / 9,997 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6244 ลว. 13 พ.ค. 63
315 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุถ่ัวโอซำก้ำ     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ตุลำกร เยอส่อ / 10,000 น.ส.ตุลำกร เยอส่อ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6245 ลว. 13 พ.ค. 63
316 รำยงำนขอจ้ำงแปรรูปและบรรจุกำแฟอรำบิก้ำ       8,390.00      8,390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง / 8,390 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง / 8,390 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6248 ลว. 13 พ.ค. 63
317 รำยงำนขอจัดซ้ือพันธ์ุสุกร     37,500.00    37,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเนติพงษ์ ก้ันหย่ัน / 37,500 นำยเนติพงษ์ ก้ันหย่ัน / 37,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6249 ลว. 13 พ.ค. 63
318 รำยงำนจัดซ้ือกระด้งอ่อน ส ำหรับค่ัวชำ     19,600.00    19,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรินทร์ ก่อตือ / 19,600 นำยสุรินทร์ ก่อตือ / 19,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6250 ลว. 13 พ.ค. 63
319 รำยงำนขอจ้ำงท ำแปลงรวบรวมพันธ์ุพืช       5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอธิคม แซ่หลู่ / 5,000 นำยอธิคม แซ่หลู่ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2063 ลว. 14 พ.ค. 63
320 รำยงำนขอซ้ือเสำปูน     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคมสันวัสดุ / 15,000 ร้ำนคมสันวัสดุ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2064 ลว. 14 พ.ค. 63
321 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำกำแฟพันธ์ุเกอิชำ     30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิชัย ก ำเนินมงคล / 30,000 นำยวิชัย ก ำเนินมงคล / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2065 ลว. 14 พ.ค. 63
322 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง       4,200.00      4,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นภัทร แสนพรหม / 4,200 น.ส.นภัทร แสนพรหม / 4,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2066 ลว. 14 พ.ค. 63
323 รำยงำนขอจ้ำงเตรียมแปลงทดสอบ     20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจอแปะ เวียงบุญจรัส / 20,000 นำยจอแปะ เวียงบุญจรัส / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2067 ลว. 14 พ.ค. 63
324 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำท ำถังกรองน้ ำผ้ึงแบบ Strainer     24,500.00    24,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปฏิวัติ ปัญญำวงค์คีรี / 24,500 นำยปฏิวัติ ปัญญำวงค์คีรี / 24,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2068 ลว. 14 พ.ค. 63
325 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำท ำถังกรองน้ ำผ้ึงแบบ Strainer     70,000.00    70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทอดทูล มูลละ / 70,000 นำยเทอดทูล มูลละ / 70,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2069 ลว. 14 พ.ค. 63
326 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ( น้ ำมันเนซิน )       5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เจที ออลย์ / 5,000 บจก.เจที ออลย์ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 6320 ลว. 14 พ.ค. 63
327 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำกรอกดินใส่ถุง     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนที ปรีขำเดชสุข / 15,000 นำยนที ปรีขำเดชสุข / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 6321 ลว. 14 พ.ค. 63
328 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง     14,509.20    14,509.20 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธนดล วัสดุก่อสร้ำง / 14,509.20 ร้ำนธนดล วัสดุก่อสร้ำง / 14,509.20 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6322 ลว. 14 พ.ค. 63
329 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำกำแฟ       6,590.00      6,590.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองดี ปิยะพงษ์พร / 6,590 นำยทองดี ปิยะพงษ์พร / 6,590 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6325 ลว. 14 พ.ค. 63
330 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร     60,000.00    60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. กิจนครค้ำไม้ โดย นำยนคร ใจยะแสงอิน / 60,000 หจก. กิจนครค้ำไม้ โดย นำยนคร ใจยะแสงอิน / 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6338 ลว. 14 พ.ค. 63
331 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรท ำแปลงสำธิตฯ     49,860.00    49,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศุภวิชญ์ ศุทธกูลกำรณ์ / 49,860 นำยศุภวิชญ์ ศุทธกูลกำรณ์ / 49,860 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6406 ลว. 19 พ.ค. 63
332 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันกำรระบำด ำวรัสโคโรนำ (covid 19)     28,500.00    28,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิพำดำ จเรพนำเวศ / 28,500 นำงนิพำดำ จเรพนำเวศ / 28,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6414 ลว. 19 พ.ค. 63
333 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ผลิตไม้ดอก     30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอภิชำติ จะแล / 30,000 นำยอภิชำติ จะแล / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6413 ลว. 19 พ.ค. 63
334 รำยงำนจ้ำงเหมำพัฒนำระบบนิเวศน์ป่ำต้นน้ ำห้วยมะซำง     35,000.00    35,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนุชรดี จะแล / 35,0000 นำงนุชรดี จะแล / 35,0000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6412 ลว. 19 พ.ค. 63
335 รำยงำนจ้ำงเหมำพัฒนำระบบนิเวศน์ป่ำต้นน้ ำห้วยปู (ห้วยข้ีเหล็กใหม่)     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปวีณำ ดอยตระหง่ำน / 15,000 นำงปวีณำ ดอยตระหง่ำน / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6411 ลว. 19 พ.ค. 63
336 รำยงำนจ้ำงเหมำพัฒนำระบบนิเวศน์ป่ำต้นน้ ำบ้ำนโป่งกลำงน้ ำ     30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสกล สกลวัชรำ / 30,000 นำยสกล สกลวัชรำ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6410 ลว. 19 พ.ค. 63
337 รำยงำนจ้ำงเหมำพัฒนำระบบนิเวศน์ป่ำต้นน้ ำ (บ้ำนแม่

ปูนน้อยกระเหร่ียง)
    25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพะลำ นุแฮ / 25,000 นำงพะลำ นุแฮ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6409 ลว. 19 พ.ค. 63

338 รำยงำนขอจ้ำงสนับสนุนกิจกรรมฯท ำสเปรย์แอลกอฮอล์     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปิยวรรณ อัมพรคีรีมำศ / 25,000 นำงปิยวรรณ อัมพรคีรีมำศ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6424 ลว. 19 พ.ค. 63
339 รำยงำนขอจ้ำงสนับสนุนกิจกรรมฯท ำหน้ำกำกอนำมัย       5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุเพียบ ชัยวังปัน / 5,000 นำงสุเพียบ ชัยวังปัน / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6423 ลว. 19 พ.ค. 63
340 รำยงำนขอซ้ือกล้ำหมำก     56,000.00    56,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทวินทร์ โสภำ / 56,000 นำยเทวินทร์ โสภำ / 56,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6404 ลว. 19 พ.ค. 63
341 รำยงำนขอซ้ือกล้ำลองกอง     72,000.00    72,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทวินทร์ โสภำ / 72,000 นำยเทวินทร์ โสภำ / 72,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6407 ลว. 19 พ.ค. 63
342 รำยงำนขอซ้ือกล้ำเงำะ     72,000.00    72,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทวินทร์ โสภำ / 72,000 นำยเทวินทร์ โสภำ / 72,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6408 ลว. 19 พ.ค. 63
343 รำยงำนขอซ้ือหน้ำกำกผ้ำ     14,000.00    14,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำภรณ์ ธรรมสุทธ์ิ / 14,000 น.ส.จิรำภรณ์ ธรรมสุทธ์ิ / 14,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 2166 ลว. 19 พ.ค. 63
344 รำยงำนจัดซ้ือวงบ่อซีเมนต์       3,500.00      3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. วณิชชำภัณฑ์ / 3,500 หจก. วณิชชำภัณฑ์ / 3,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2124 ลว. 19 พ.ค. 63
345 รำยงำนขอจ้ำงเหมำท ำแปลงสำธิตปลูกพืช     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองสุข บัวรพันธ์ / 15,000 นำยทองสุข บัวรพันธ์ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2125 ลว. 19 พ.ค. 63
346 รำยงำนขอซท้อเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้ำพืชท้องถ่ิน     21,000.00    21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงชัญญำนุช ตำบุญ / 21,000 นำงชัญญำนุช ตำบุญ / 21,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2126 ลว. 19 พ.ค. 63
347 รำยงำนขอซท้อเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้ำพืชท้องถ่ิน     32,500.00    32,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสมบัติ หมอกมุงเมือง /32,500 นำงสมบัติ หมอกมุงเมือง /32,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2127 ลว. 19 พ.ค. 63
348 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุสัตว์       7,800.00      7,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงหนองเขียว / 7,800 ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงหนองเขียว / 7,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2188 ลว. 19 พ.ค. 63
349 รำยงำนขอจ้ำงท ำคอกเล้ียงจ้ิงหรีดขนำด 3*2 เมตร จ ำนวน 4 คอก     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิญญู วงศ์อินทร์ / 15,000 นำยวิญญู วงศ์อินทร์ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2129 ลว. 19 พ.ค. 63
350 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร     57,500.00    57,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงแก้วมำ ไชค ำ / 57,500 นำงแก้วมำ ไชค ำ / 57,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2130 ลว. 19 พ.ค. 63
351 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง       9,800.00      9,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประมูล รวมคุณภำพ / 9,800 นำยประมูล รวมคุณภำพ / 9,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2131 ลว. 19 พ.ค. 63
352 รำยงำนขอจ้ำงเหมำติดต้ังระบบไฟพร้อมอุปกรณ์     14,600.00    14,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแดงน้อย แสนสัจจะ / 14,600 นำยแดงน้อย แสนสัจจะ / 14,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2132 ลว. 19 พ.ค. 63
353 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพันธ์ุไม้ผล     84,000.00    84,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ ไพรวิภำวี / 84,000 นำยสุวิทย์ ไพรวิภำวี / 84,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6405 ลว. 19 พ.ค. 63
354 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยตะวันฉำย ช่ิงแชว / 6,250 นำยตะวันฉำย ช่ิงแชว / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6500 ลว. 20 พ.ค. 63
355 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกำชิง แซ่กง / 6,250 นำยเกำชิง แซ่กง / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6501 ลว. 20 พ.ค. 63
356 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบันฑิต คีรีคำมสุข / 6,250 นำยบันฑิต คีรีคำมสุข / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6502 ลว. 20 พ.ค. 63
357 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุไร่     30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงระนอง สลีอ่อน / 30,000 นำงระนอง สลีอ่อน / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6503 ลว. 20 พ.ค. 63
358 รำยงำนขอซ้ือต้นตอกล้ำอโวคำโด้     60,000.00    60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุพนธ์ ย่ิงรักคีรีรัตน์ / 60,000 นำยอนุพนธ์ ย่ิงรักคีรีรัตน์ / 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6451 ลว. 20 พ.ค. 63
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จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

359 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรท ำแปลงสำธิตฯ     47,600.00    47,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศุภวิชญ์ ศุทธกูลกำรณ์ / 47,600 นำยศุภวิชญ์ ศุทธกูลกำรณ์ / 47,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6452 ลว. 20 พ.ค. 63
360 รำยงำนขอจัดซ้ืออำหำรไก่ไข่       5,390.00      5,390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ธัญรัสม์ สำรุ่งเกียรต์ิ / 5,390 น.ส. ธัญรัสม์ สำรุ่งเกียรต์ิ / 5,390 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6456 ลว. 20 พ.ค. 63
361 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร     83,560.00    83,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวัดจันทร์กำรไฟฟ้ำ โดยนำยธีรศักด์ิ พนำเจริญเดช / 83,560 ร้ำนวัดจันทร์กำรไฟฟ้ำ โดยนำยธีรศักด์ิ พนำเจริญเดช / 83,560 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6457 ลว. 20 พ.ค. 63
362 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร     27,844.00    27,844.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิภำพำณิชย์ โดยน.ส. นภัทร แสนพรหม / 27,844 ร้ำนสุนิภำพำณิชย์ โดยน.ส. นภัทร แสนพรหม / 27,844 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6454 ลว. 20 พ.ค. 63
363 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินฯ     19,500.00    19,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงค ำซีเมนต์บล็อก (1991) / 19,500 หจก. เชียงค ำซีเมนต์บล็อก (1991) / 19,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6531 ลว. 21 พ.ค. 63
364 รำยงำนขอซ้ือกล้ำมะเขือเทศแบบแปล่ียนยอดฯ     50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศิริพร กำใว / 50,000 นำงศิริพร กำใว / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6532 ลว. 21 พ.ค. 63
365 รำยงำนขซ้ือกล้ำไม้ผล     32,550.00    32,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธรรมนูญ พันธ์ุก่ ำและนำยอำดุลย์ หวังวนวัฒน์ / 32,550 นำยธรรมนูญ พันธ์ุก่ ำและนำยอำดุลย์ หวังวนวัฒน์ / 32,550 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6547 ลว. 21 พ.ค. 63
366 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนระบบท่อส่งน้ ำฯ     51,340.00    51,340.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ภำวิณี จรัลพรเสิศสิน / 51,340 น.ส. ภำวิณี จรัลพรเสิศสิน / 51,340 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6576 ลว. 22 พ.ค. 63
367 รำยงำนขอจ้ำงเหมำจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย       7,500.00      7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ณฐิตำ แสงอ่อง / 7,500 น.ส. ณฐิตำ แสงอ่อง / 7,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6579 ลว. 22 พ.ค. 63
368 รำยงำนขอจ้ำงเหมำจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ เกียรติยำกุล / 15,000 นำยณรงค์ เกียรติยำกุล / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6580 ลว. 22 พ.ค. 63
369 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำแรงงำนปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ     12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ๋ำว แซ่หำญ / 12,000 นำยจ๋ำว แซ่หำญ / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6577 ลว. 22 พ.ค. 63
370 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุเกษตรและวัสดุก่อสร้ำง       7,260.00      7,260.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจิรภรณ์ฟำร์ม / 4,260 ร้ำนจิรภรณ์ฟำร์ม / 4,260 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6578 ลว. 22 พ.ค. 63
371 ร้ำนแชมป์ขนส่ง / 3,000 ร้ำนแชมป์ขนส่ง / 3,000
372 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินฯ     20,320.00    20,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนงค์ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง / 20,320 ร้ำนเจตจ ำนงค์ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง / 20,320 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6581 ลว. 22 พ.ค. 63
373 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินฯ     32,447.75    32,447.75 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ช.โฮม จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) / 32,447.75 บจก. ช.โฮม จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) / 32,447.75 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6614 ลว. 22 พ.ค. 63
374 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร ( ต้นมะม่วงแก้วขม้ิน )       2,400.00      2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนแม่ทะลำย / 2,400 ร้ำนสวนแม่ทะลำย / 2,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2181 ลว. 22 พ.ค. 63
375 รำยงำนจัดจ้ำงเหมำแรงงำน     29,400.00    29,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์ ไชยสมภำร / 29,400 นำยวิรัตน์ ไชยสมภำร / 29,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2182 ลว. 22 พ.ค. 63
376 รำยงำนขอจ้ำงแรงงำนเตรียมพ้ืนท่ีและปลูกข้ำวไร่     19,800.00    19,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร วิจุณวำยุและนำยวุฒิกร ปทุมวรนำถ / 19,800 นำยวิเชียร วิจุณวำยุและนำยวุฒิกร ปทุมวรนำถ / 19,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2183 ลว. 22 พ.ค. 63
377 รำยงำนขอจ้ำงแรงงำนเตรียมพ้ืนท่ีและปลูกข้ำวไร่     17,700.00    17,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอะมำลำ จะยี / 17,700 นำยอะมำลำ จะยี / 17,700 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2184 ลว. 22 พ.ค. 63
378 รำยงำนขอซ้ือน้ ำผ้ึงจำกผ้ึงโพรง จ ำนวน 150 กิโลกรัม     45,000.00    45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนำกร ดวงปัน / 45,000 นำยธนำกร ดวงปัน / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2185 ลว. 22 พ.ค. 63
379 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินฯ     14,965.00    14,965.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ / 14,965 บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ / 14,965 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6666 ลว. 22 พ.ค. 63
380 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินฯ     36,267.50    36,267.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ / 36,267.50 บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ / 36,267.50 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6667 ลว. 22 พ.ค. 63
381 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรม     55,980.00    55,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนใจบุญวัสดุก่อสร้ำง / 55,980 ร้ำนใจบุญวัสดุก่อสร้ำง / 55,980 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6668 ลว. 22 พ.ค. 63
382 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำพันธ์ุพืชท้องถ่ิน     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยก่อดำแฮ พลอยดีจริง / 25,000 นำยก่อดำแฮ พลอยดีจริง / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2214 ลว. 25 พ.ค. 63
383 รำยงำนขอจ้ำงเตรียมแปลงทดสอบ     20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำนนท์ มัลลิกำวงค์ / 20,000 นำยอำนนท์ มัลลิกำวงค์ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2213 ลว. 25 พ.ค. 63
384 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ แม่สำมแลบ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุธิศักด์ิ ต่อบือ / 6,250 นำยสุธิศักด์ิ ต่อบือ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6712 ลว. 25 พ.ค. 63
385 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ แม่สอง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ ไพรวิภำวี / 6,250 นำยสุวิทย์ ไพรวิภำวี / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6711 ลว. 25 พ.ค. 63
386 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ สบเมย       6,250.00       6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมำน พิทยำกรกุล / 6,250 นำยสมำน พิทยำกรกุล / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6710 ลว. 25 พ.ค. 63
387 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ สบโขง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรพจน์ เก่งผสำนคุณ / 6,250 นำยวรพจน์ เก่งผสำนคุณ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6709 ลว. 25 พ.ค. 63
388 รำยงำนขอจ้ำงท ำเจลแอลกฮอล์ โครงกำรฯขุนวำง     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สุดำรัตน์ พะชิ / 25,000 น.ส.สุดำรัตน์ พะชิ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6697 ลว. 25 พ.ค. 63
389 รำยงำนขอจ้ำงท ำเจลแอลกฮอล์ โครงกำรฯหนองหอย     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริลักษณ์ ตันติโต / 25,000 น.ส.ศิริลักษณ์ ตันติโต / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6698 ลว. 25 พ.ค. 63
390 รำยงำนขอจ้ำงท ำเจลแอลกฮอล์ โครงกำรฯปำงดะ     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงลิดำ พุทธโส / 25,000 นำงลิดำ พุทธโส / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6699 ลว. 25 พ.ค. 63
391 รำยงำนขอจ้ำงท ำเจลแอลกฮอล์ โครงกำรฯตีนตก     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ธันนิภำ นิลแก้วขำว / 25,000 น.ส. ธันนิภำ นิลแก้วขำว / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6700 ลว. 25 พ.ค. 63
392 รำยงำนขอจ้ำงท ำเจลแอลกฮอล์ โครงกำรฯห้วยลึก     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. หยำดพิรุณ ธรรมวงศ์ / 25,000 น.ส. หยำดพิรุณ ธรรมวงศ์ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6701 ลว.25 พ.ค. 63
393 รำยงำนขอจ้ำงท ำเจลแอลกฮอล์ โครงกำรฯสะโง๊ะ     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ ำลอง อำโต่ / 25,000 นำยจ ำลอง อำโต่ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6702 ลว. 25 พ.ค. 63
394 รำยงำนขอจ้ำงท ำเจลแอลกฮอล์ โครงกำรฯห้วยน้ ำริน     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ดวงใจ จะอ่ือ / 25,000 น.ส. ดวงใจ จะอ่ือ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6703 ลว. 25 พ.ค. 63
395 รำยงำนขอจ้ำงท ำเจลแอลกฮอล์ โครงกำรฯอินทนนท์     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ ช ำนำญกิจพนำ / 25,000 นำยอภิสิทธ์ิ ช ำนำญกิจพนำ / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6704 ลว. 25 พ.ค. 63
396 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินฯ       6,600.00      6,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนใจบุญวัสดุก่อสร้ำง / 6,600 ร้ำนใจบุญวัสดุก่อสร้ำง / 6,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6705 ลว. 25 พ.ค. 63
397 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินฯ     19,298.00    19,298.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง / 19,298 ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง / 19,298 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6706 ลว. 25 พ.ค. 63
398 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินฯ     22,258.00    22,258.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิภำพำณิชย์ / 22,258 ร้ำนสุนิภำพำณิชย์ / 22,258 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6707 ลว. 25 พ.ค. 63
399 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ผำผ้ึง-ศรีคีรีรักษ์       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิทธ์ิ แสงสว่ำง / 6,250 นำยสิทธ์ิ แสงสว่ำง / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6708 ลว. 25 พ.ค. 63
400 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ พบพระ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนกร แซ่เฮ่อ / 6,250 นำยธนกร แซ่เฮ่อ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6713 ลว. 25 พ.ค. 63
401 รำยงำนขอซ้ือกล้ำพันธ์ุหญ้ำแฝก     50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนพดล ปรีชำ และ นำยสิงห์ค ำ จันทำ / 50,000 นำยนพดล ปรีชำ และ นำยสิงห์ค ำ จันทำ / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6718 ลว. 25 พ.ค. 63
402 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้สักทอง     20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกสร ยืนบูลย์ / 20,000 นำงเกสร ยืนบูลย์ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6717 ลว. 25 พ.ค. 63
403 รำยงำนขอซ้ือกล้ำหน่อไม้ฝร่ัง     75,000.00    75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุนทร จันทะเศษ / 75,000 นำยสุนทร จันทะเศษ / 75,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6716 ลว. 25 พ.ค. 63
404 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนคัดบรรจุผลผลิต     40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิมำ แซ่วะ / 40,000 น.ส.ศศิมำ แซ่วะ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6758 ลว. 26 พ.ค. 63
405 รำยงำนจ้ำงเหมำรถกระบะขนส่งผลผลิต     64,000.00    64,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปิยะพงษ์ แซ่วะ / 64,000 นำยปิยะพงษ์ แซ่วะ / 64,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6757 ลว. 26 พ.ค. 63
406 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ผีปำนเหนือ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกะโพ มิตรสำธิต / 6,250 นำยกะโพ มิตรสำธิต / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 3770 ลว. 26 พ.ค. 63
407 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ห้วยฮะ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ เต็มบุญหรรษำ / 6,250 นำยสุชำติ เต็มบุญหรรษำ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6769 ลว. 26 พ.ค. 63
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408 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ป่ำเก๊ียะใหม่       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเลำหลู่ แซ่หลี / 6,250 นำยเลำหลู่ แซ่หลี / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6768 ลว. 26 พ.ค. 63
409 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ แม่แฮหลวง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกษม เจริญอำยุวัฒ / 6,250 นำยเกษม เจริญอำยุวัฒ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6767 ลว. 26 พ.ค. 63
410 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ฟ้ำสวย       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุพล เลำมะ / 6,250 นำยสุพล เลำมะ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6766 ลว. 26 พ.ค. 63
411 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ห้วยน้ ำเย็น       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัย ชนะมงคลกุล / 6,250 นำยชัย ชนะมงคลกุล / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6765 ลว. 26 พ.ค. 63
412 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ระมีดหลวง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุธีร์ รุจิภำสอัมพร / 6,250 นำยสุธีร์ รุจิภำสอัมพร / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6764 ลว. 26 พ.ค. 63
413 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ขุนต่ืนน้อย       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแจ่คือ นะบอ / 6,250 นำยแจ่คือ นะบอ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6763 ลว. 26 พ.ค. 63
414 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ห้วยแห้ง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวินัย ย่ิงคุณจัตรัส / 6,250 นำยวินัย ย่ิงคุณจัตรัส / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6771 ลว. 26 พ.ค. 63
415 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ผำแดง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจิตรกร ปำหว่ำ / 6,250 นำยจิตรกร ปำหว่ำ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6772 ลว. 26 พ.ค. 63
416 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ห้วยโป่งพัฒนำ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีรภำพ แสนล่ี / 6,250 นำยธีรภำพ แสนล่ี / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6773 ลว. 26 พ.ค. 63
417 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ คลองลำน       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. นนทลี พรศักด์ิสิริกุล / 6,250 น.ส. นนทลี พรศักด์ิสิริกุล / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6783 ลว. 26 พ.ค. 63
418 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ปำงแดงใน       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำมุง ลุงเมือง / 6,250 นำยอำมุง ลุงเมือง / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6784 ลว. 26 พ.ค. 63
419 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ปำงมะโอ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทธิชัย จะบือ /6,250 นำยสุทธิชัย จะบือ /6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6785 ลว. 26 พ.ค. 63
420 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ปำงหินฝน       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเสรี กนกป่ินทอง / 6,250 นำยเสรี กนกป่ินทอง / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6790 ลว. 26 พ.ค. 63
421 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ห้วยน้ ำขำว       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศักดำ แซ่สง / 6,250 นำยศักดำ แซ่สง / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6791 ลว. 26 พ.ค. 63
422 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ผำแตก       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมำน ใจมำ / 6,250 นำยสมำน ใจมำ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6792 ลว. 26 พ.ค. 63
423 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ป่ำแป๋       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเฉลียว วิไล / 6,250 นำงเฉลียว วิไล / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6793 ลว. 26 พ.ค. 63
424 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ แม่จริม       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทน ทองปำน / 6,250 นำยทน ทองปำน / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6794 ลว. 26 พ.ค. 63
425 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ห้วยเป้ำ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุค ำ ขัตหลง / 6,250 นำยสุค ำ ขัตหลง / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6788 ลว. 26 พ.ค. 63
426 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ โหล่งขอด       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยขำว เตำะเมำะ / 6,250 นำยขำว เตำะเมำะ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6789 ลว. 26 พ.ค. 63
427 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ห้วยเขย่ง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยละไม แสนส ำรำญทองผำ / 6,250 นำยละไม แสนส ำรำญทองผำ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6786 ลว. 26 พ.ค. 63
428 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ป่ำกล้วย       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยไตรรัตน์ แซ่ยะ / 6,250 นำยไตรรัตน์ แซ่ยะ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6782 ลว. 26 พ.ค. 63
429 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ดอยปุย       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภำนุวัฒน์ แซ่ลี / 6,250 นำยภำนุวัฒน์ แซ่ลี / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6781 ลว. 26 พ.ค. 63
430 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ โป่งค ำ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสม บังเมฆ / 6,250 นำยสม บังเมฆ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6759 ลว. 26 พ.ค. 63
431 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ บ่อเกลือ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแผง ใจปิง / 6,250 นำยแผง ใจปิง / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6760 ลว. 26 พ.ค. 63
432 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ สะเนียน       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ ชนเสน / 6,240 นำยปรีชำ ชนเสน / 6,240 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6761 ลว. 26 พ.ค. 63
433 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ปำงยำง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพัฒน์ พนะสัน / 6,280 นำยพัฒน์ พนะสัน / 6,280 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6762 ลว. 26 พ.ค. 63
434 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ขุนสถำน       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวัฒชัย ค ำแก้ว / 6,250 นำยวัฒชัย ค ำแก้ว / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6774 ลว. 26 พ.ค. 63
435 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ น้ ำแขว่ง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญยัง ผัดโน / 6,250 นำยบุญยัง ผัดโน / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6775 ลว. 26 พ.ค. 63
436 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ น้ ำเคิม       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำติ กันทำ / 6,250 นำยชำติ กันทำ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6776 ลว. 26 พ.ค. 63
437 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ ถ้ ำเวียงแก       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนโชติ ศิลป์ท้ำว / 6,250 นำยธนโชติ ศิลป์ท้ำว / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6777 ลว. 26 พ.ค. 63
438 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ วังไผ่       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบูรณ์ ไชยรัชชำนนท์ / 6,250 นำยสมบูรณ์ ไชยรัชชำนนท์ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6778 ลว. 26 พ.ค. 63
439 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ น้ ำแป่ง       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธำนินทร์ ตระกูลพิทักษ์กิจ / 6,250 นำยธำนินทร์ ตระกูลพิทักษ์กิจ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6779 ลว. 26 พ.ค. 63
440 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำรียนรู้และแปลงเรียนรู้ฯ แม่มะลอ       6,250.00      6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดวงแก้ว ปินค ำ / 6,250 นำยดวงแก้ว ปินค ำ / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6780 ลว. 26 พ.ค. 63
441 รำยงำนขอจ้ำงพัฒนำระบบนิเวศน์ป่ำต้นน้ ำ     40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวรรณ์ ชมช่ืน / 40,000 นำยสุวรรณ์ ชมช่ืน / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6795 ลว. 26 พ.ค. 63
442 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้     20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ ไพรวิภำวี / 20,000 นำยสุวิทย์ ไพรวิภำวี / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6867 ลว. 27 พ.ค. 63
443 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไผ่     20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.จู แซ่ม้ำ / 20,000 น.ส.จู แซ่ม้ำ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6866 ลว. 27 พ.ค. 63
444 รำยงำนขอซ้ือปุ๋ยข้ีไก่     40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงก้ี อย่ำงมณีกำณจน์ / 40,000 นำงก้ี อย่ำงมณีกำณจน์ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6864 ลว. 27 พ.ค. 63
445 รำยงำนขอซ้ือข้ีวัว     16,500.00    16,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งฤทธ์ิกำรเกษตร / 16,500 ร้ำนรุ่งฤทธ์ิกำรเกษตร / 16,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2274 ลว. 28 พ.ค. 63
446 รำยงำนขอซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์       1,250.00      1,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. แลบคอนเนคช่ัน / 1,250 บจก. แลบคอนเนคช่ัน / 1,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2276 ลว. 28 พ.ค. 63
447 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตเกษตร     72,000.00    72,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญสี กำไว / 72,000 นำยบุญสี กำไว / 72,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2277 ลว. 28 พ.ค. 63
448 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตเกษตร     47,000.00    47,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนพดล ปรีชำ / 47,000 นำยนพดล ปรีชำ / 47,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2278 ลว. 28 พ.ค. 63
449 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตกำแฟกะลำ     30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำซุ หวู่ย่ือ 30,000 นำยอำซุ หวู่ย่ือ 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2280 ลว. 29 พ.ค. 63
450 รำยงำนขอซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชน     27,280.00    27,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงทองหยด ฐำนดี / 27,280 นำงทองหยด ฐำนดี / 27,280 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2282 ลว. 28 พ.ค. 63
451 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุสัตว์     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมสำท จันทิมำ / 10,000 นำยสมสำท จันทิมำ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2283 ลว. 28 พ.ค. 63
452 รำยงำนขอจ้ำงเหมำขุดบ่อกักเก็บน้ ำ     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกษม จรุงสำคร / 15,000 นำยเกษม จรุงสำคร / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2286 ลว. 28 พ.ค. 63
453 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก้อนเช้ือเห็ด     50,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอำซำ กันทะนัด / 50,000 นำงอำซำ กันทะนัด / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสว. 2287 ลว. 28 พ.ค. 63
454 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ       4,500.00      4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ไพรมีค่ำวัสดุก่อสร้ำง / 4,500 หจก. ไพรมีค่ำวัสดุก่อสร้ำง / 4,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6973 ลว. 28 .พ.ค. 63
455 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ     18,800.00    18,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนงค์ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง / 18,800 ร้ำนเจตจ ำนงค์ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง / 18,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6974 ลว. 28 พ.ค. 63
456 รำยงำนขอซ้ือท่อพีวีซี     42,900.00    42,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนห้วยโทนวัสดุก่อสร้ำง / 42,900 ร้ำนห้วยโทนวัสดุก่อสร้ำง / 42,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6975 ลว. 28 พ.ค. 63
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457 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. สุขุมวิสเซอร์วิส สำขำสวนตำล / 15,000 บจก. สุขุมวิสเซอร์วิส สำขำสวนตำล / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6976 ลว. 28 พ.ค. 63
458 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำโรงเรือนผลิตไม้ดอก     33,790.00    33,790.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง / 33,790 หจก.ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง / 33,790 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6977 ลว. 28 พ.ค. 63
459 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง     67,860.00    67,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรสมำโรจน์ กิจ / 67,860 ร้ำนรสมำโรจน์ กิจ / 67,860 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6980 ลว. 29 พ.ค. 63
460 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง     58,950.00    58,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชุ่มวัสดุภัณฑ์ / 53,670 ร้ำนบุญชุ่มวัสดุภัณฑ์ / 53,670 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6981 ลว. 29 พ.ค. 63

ร้ำนห้วยแก๊ตกำรเกษตรและก่อสร้ำง / 5,280 ร้ำนห้วยแก๊ตกำรเกษตรและก่อสร้ำง / 5,280
461 รำยงำนขอจ้ำงแปรรูปและบรรจุกำแฟอรำบิก้ำ       8,690.00      8,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง / 8,390 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง / 8,390 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6982 ลว. 29 พ.ค. 63
462 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ     12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปรีดำพำนิชย์ / 12,000 ร้ำนปรีดำพำนิชย์ / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6983 ลว. 29 พ.ค. 63
463 รำยงำนขอจ้ำงเหมำท ำโรงเรือน     60,000.00    60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอภิชำติ อัมพรคีรีมำศ / 60,000 นำยอภิชำติ อัมพรคีรีมำศ / 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6984 ลว. 29 พ.ค. 63
464 รำยงำนขอจัดซ้ือในกำรสนับสนุนกิจกรรมรวมกลุ่มฯ     11,000.00    11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุขประเสริฐฟำร์มเห็ด / 11,000 สุขประเสริฐฟำร์มเห็ด / 11,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6985 ลว. 29 พ.ค. 63
465 รำยงำนขอจัดซ้ือในกำรสนับสนุนกิจกรรมรวมกลุ่มฯ     15,750.00    15,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ภู่พิสิฐ 1994 / 15,750 บจก.ภู่พิสิฐ 1994 / 15,750 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6986 ลว. 29 พ.ค. 63
466 รำยงำนขอซ้ือกล้ำหญ้ำแฝก     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยค ำปัน แก้วใจมำ / 10,000 นำยค ำปัน แก้วใจมำ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6988 ลว. 29 พ.ค. 63
467 รำยงำนขอซ้ือกล้ำลชำอัสสัม     10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.อำซึ ยูลิ / 10,000 น.ส.อำซึ ยูลิ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6991 ลว. 29 พ.ค. 63
468 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำอโวคำโด้     45,500.00    45,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมงคล เบียซิ / 45,500 นำยมงคล เบียซิ / 45,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6992 ลว 29 พ.ค. 63
469 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถ 4 ล้อ ลักษณะตู้บรรทุก ( รถห้อง

เย็น ) รวมน้ ำมันเช้ือเพลิง
    28,000.00    28,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ พัดเพียเมือง / 28,000 นำยยงยุทธ พัดเพียเมือง / 28,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6993 ลว. 29 พ.ค. 63

470 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเป่ำล้ำงระบบน้ ำบำลพร้อมติดต้ังระบบกำรท ำงำน     20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญกิจกำรค้ำ / 20,000 ร้ำนเจริญกิจกำรค้ำ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6994 ลว. 29 พ.ค. 63
471 รำยงำนขอจ้ำงเหมำขุดบ่อกักเก็บน้ ำ     20,641.00    20,641.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. นำพือ แซ่ลี / 20,641 น.ส. นำพือ แซ่ลี / 20,641 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6996 ลว. 29 พ.ค. 63
472 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก 99,975.00       99,975.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัย สำมหลวง / 99,975 นำยชัย สำมหลวง / 99,975 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6997 ลว. 29 พ.ค. 63
473 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ     14,025.00    14,025.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. จีนะพำนิช / 14,025 หจก. จีนะพำนิช / 14,025 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6989 ลว. 29 พ.ค. 63
474 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรท ำแปลงสำธิตสนับสนุนกลุ่มท ำนำข้ันบันได     99,900.00    99,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศุภวิชญ์ ศุทธกูลกำรณ์ / 99,900 นำยศุภวิชญ์ ศุทธกูลกำรณ์ / 99,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6998 ลว. 29 พ.ค. 63
475 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ     28,440.00    28,440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เสรี ภู่พิสิฐ / 28,440 หจก. เสรี ภู่พิสิฐ / 28,440 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 6990 ลว. 29 พ.ค. 63
476 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์สร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย       9,000.00      9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทน สิทธิจันทร์ / 9,000 นำยทน สิทธิจันทร์ / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7001 ลว. 29 พ.ค. 63
477 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์สร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย       8,994.00      8,994.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสวิตต์ ธนเจริญอติคุณ / 8,994 นำยสวิตต์ ธนเจริญอติคุณ / 8,994 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7002 ลว. 29 พ.ค. 63
478 รำยงำนขอซ้ือมูลวัวส ำหรับสนับสนุนโครงกำรฟ้ืนฟูควำมอดุมสมบูรณ์ของดิน     14,350.00    14,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ณัฐดำวรรณ ค ำต๋ัน / 14,350 น.ส. ณัฐดำวรรณ ค ำต๋ัน / 14,350 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7003 ลว. 29 พ.ค. 63
479 รำยงำนขอซ้ือต้นโกโก้     14,000.00    14,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดุสิต จิโน / 14,000 นำยดุสิต จิโน / 14,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7004 ลว. 29 พ.ค. 63
480 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ     24,444.00    24,444.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ชัยเสถียร (ไชยปรำกำร) / 24,444 หจก. ชัยเสถียร (ไชยปรำกำร) / 24,444 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7005 ลว. 29 พ.ค. 63
481 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ     13,500.00    13,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. เชียงดำววัสดุก่อสร้ำง / 13,500 บจก. เชียงดำววัสดุก่อสร้ำง / 13,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7006 ลว. 29 พ.ค. 63
482 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ     38,080.00    38,080.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนใจบุญวัสดุก่อสร้ำง / 38,080 ร้ำนใจบุญวัสดุก่อสร้ำง / 38,080 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7008 ลว. 29 พ.ค. 63
483 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ       5,140.00      5,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง / 5,140 ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง / 5,140 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7009 ลว. 29 พ.ค. 63
484 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมฯ     51,975.00    51,975.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิภำพำนิชย์ / 51,975 ร้ำนสุนิภำพำนิชย์ / 51,975 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7010 ลว. 29 พ.ค. 63
485 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนระบบท่อส่งน้ ำฯ     24,936.35    24,936.35 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ช.โฮม จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) / 24,936.35 บจก. ช.โฮม จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) / 24,936.35 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7046 ลว. 29 พ.ค. 63
486 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก     44,160.00    44,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม ( ส ำนักงำนใหญ่ ) 44,160 หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม ( ส ำนักงำนใหญ่ ) 44,160 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7053 ลว. 29 พ.ค. 63
487 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก     27,940.00    27,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. กิจนครค้ำไม้ โดย นำยนคร ใจยะแสงอิน / 27,940 หจก. กิจนครค้ำไม้ โดย นำยนคร ใจยะแสงอิน / 27,940 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7054 ลว. 29 พ.ค. 63
488 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก       6,210.00      6,210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง / 6,210 ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง / 6,210 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7055 ลว. 29 พ.ค. 63
489 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก     18,000.00    18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยณรงค์ก่อสร้ำง / 18,000 ร้ำนชัยณรงค์ก่อสร้ำง / 18,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7056 ลว. 29 พ.ค. 63
490 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก     12,808.00    12,808.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิภำพำนิชย์ / 12,808 ร้ำนสุนิภำพำนิชย์ / 12,808 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7057 ลว. 29 พ.ค. 63
491 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก       6,770.00      6,770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนองอำจค้ำวัสดุ / 6,770 ร้ำนองอำจค้ำวัสดุ / 6,770 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7058 ลว. 29 พ.ค. 63
492 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก       6,371.00      6,371.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เสรี ภู่พิสิฐ / 6,371 หจก. เสรี ภู่พิสิฐ / 6,371 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7052 ลว. 29 พ.ค. 63
493 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก       8,400.00      8,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. รวมสินช่ืนชอบ กำรเกษตร / 8,400 หจก. รวมสินช่ืนชอบ กำรเกษตร / 8,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7051 ลว. 29 พ.ค. 63
494 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก     11,186.00    13,186.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเทียนชัย แย้มสมบัติ / 13,186 นำยเทียนชัย แย้มสมบัติ / 13,186 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7050 ลว. 29 พ.ค. 63
495 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก     23,950.00    23,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. สุวรรณวัสดุแม่ระมำด / 23,950 หจก. สุวรรณวัสดุแม่ระมำด / 23,950 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7049 ลว. 29 พ.ค. 63
496 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก     23,904.00    23,904.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ณัฐวัฒิกำรค้ำ และ หจก. ขุนแผน 59 / 23,904 ณัฐวัฒิกำรค้ำ และ หจก. ขุนแผน 59 / 23,904 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7059 ลว. 29 พ.ค. 63
497 รำยงำนขอจ้ำงแรงงำนเตรียมพ้ืนท่ีและปลูก/ปักด ำฯ     23,400.00    23,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุค ำ ขัตหลง / 7,800 นำยสุค ำ ขัตหลง / 7,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 2334 ลว. 29 พ.ค. 63

นำยอภิชำติ สิทธ์ิคงชัย / 7,800 นำยอภิชำติ สิทธ์ิคงชัย / 7,800
นำยวิเชียร วิจุณวำยุ / 7,800 นำยวิเชียร วิจุณวำยุ / 7,800

498 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก       8,175.00      8,175.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. กันจีนะพำนิช / 8,175 หจก. กันจีนะพำนิช / 8,175 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7047 ลว. 29 พ.ค. 63
499 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำขนำดเล็ก       7,094.00      7,094.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เค เอ วัสดุภัณฑ์ / 7094 เค เอ วัสดุภัณฑ์ / 7094 ไม่เกินวงเงินงบประมำณสพ. 7048 ลว. 29 พ.ค. 63



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 33,312.25       กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 33,312.25         เสนอรำคำรำยเดียว PO6305-00001
ลว. 1 พ.ค. 63

2 ซ้ือยำงนอกรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ผษ 5437 เชียงใหม่ 5,400.00          5,400.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 5,400.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 5,400.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6305-00002
ลว. 1 พ.ค. 63

3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินท์เตอร์ 850.00             850.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 850.00            บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 850.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6305-00003
ลว. 5 พ.ค. 63

4 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 83-3065 เชียงใหม่ 10,165.00        10,165.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 10,165.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลกำร 10,165.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6305-00004
ลว. 7 พ.ค. 63

5 จ้ำงเหมำบริกำรป้องกันและก้ำจัดปลวกหนูและแมลง 243,500.00      243,500.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 243,500.00     บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 243,500.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00005
2.ร้ำน เอส พี มำร์เก็ตต้ิง 299,600.00     ลว. 13 พ.ค. 63
3.บริษัท เควี เพสท์ จ้ำกัด 321,000.00     

6 ซ้ือวัสดุเกษตร จ้ำนวน 5 รำยกำร 22,930.00        22,930.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 22,930.00       บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 22,930.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00006
2.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร 23,900.00       ลว. 14 พ.ค. 63
3.ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 23,310.00       

7 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ลำนออกก้ำลังกำยอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 4,284.00          4,284.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 4,284.00         ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 4,284.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00007
จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 5,700.00         ลว. 18 พ.ค. 63

3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 6,550.00         

8 จ้ำงท้ำป้ำยองค์ควำมรู้ 5,400.00          5,400.00          เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 5,400.00         ร้ำนฟีนิกซ์ ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 5,400.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00008
2.ร้ำนเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 6,600.00         ลว. 18 พ.ค. 63
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 7,500.00         

9 จ้ำงพิมพ์กระดำษจดหมำยและซองจดหมำยตรำสถำบัน 31,350.00        31,350.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ดำรำวรรณกำรพิมพ์ 35,600.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ดำรำวรรณกำรพิมพ์ 16,600.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6305-00009
จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.บริษัท เชียงใหม่พร้ินต้ิง จ้ำกัด 33,950.00       (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 20 พ.ค. 63

3.บริษัท ครองช่ำงพร้ินท์ต้ิง จ้ำกัด 19,400.00       
4.บริษัท ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์เทช่ัน เอเจนซ่ี จ้ำกัด 17,500.00       บริษัท เชียงใหม่พร้ินต้ิง จ้ำกัด 14,750.00         PO6305-00010

(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 20 พ.ค. 63

10 จ้ำงเหมำก้ำจัดมดและแมลงสำบบริเวณอำคำรรำชพฤกษ์เพลซ 18,000.00        18,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ ก้ำจัดแมลง 18,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ ก้ำจัดแมลง 18,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00011
2.บริษัท เวิลด์ เพสท์ เซอร์วิส จ้ำกัด 21,400.00       ลว. 21 พ.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มำนพ เพสท์ แมเนจเมนท์ 25,680.00       

11 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ HP Laser Jet 1022 หมำยเลข 750.00             750.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน วำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนำยอมรินทร์ ค้ำปวน 750.00            ร้ำน วำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดย 750.00              เสนอรำคำรำยเดียว PO6305-00012
ครุภัณฑ์ สวพส.(อร)53-1-13-03/01 นำยอมรินทร์ ค้ำปวน ลว. 22 พ.ค. 63

12 จ้ำงซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู หมำยเลขทะเบียน กต 3343 3,500.00          3,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 3,500.00         ร้ำนเพ่ิมพูนไดนำโม โดยนำยวินัย สุรินทร์ 3,500.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6305-00013
เชียงใหม่ ลว. 22 พ.ค. 63

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 ซ้ือยำงรถยนต์และแบตเตอร่ี รถบรรทุกน้้ำ หมำยเลขทะเบียน 61,900.00        61,900.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 5,800.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 56,100.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6305-00014
ผผ 6139 เชียงใหม่ จ้ำนวน 4 รำยกำร 2.ร้ำนรวมโชคแบตเตอร่ี 6,400.00         (จ้ำนวน 3 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 27 พ.ค. 63

3.ร้ำนเพ่ือนแท้แบตเตอร่ี 6,000.00         
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 56,100.00       บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ้ำกัด 5,800.00           PO6305-00015

(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 27 พ.ค. 63

14 ซ้ือวัสดุส้ำหรับจัดกิจกรรม จ้ำนวน 3 รำยกำร 2,240.00          2,240.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 2,240.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 2,240.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00016
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ มำนะพำนิช 2,520.00         ลว. 27 พ.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พศินสยำม 2,660.00         

15 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,407.50          2,407.50          เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 2,407.50         บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 2,407.50           เสนอรำคำรำยเดียว PO6305-00017
ลว. 29 พ.ค. 63

16 ซ้ือปุ๋ยและสำรป้องกันก้ำจัดศัตรูพืช จ้ำนวน 48 รำยกำร 456,625.00      456,625.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ข่ำนต้ำ จ้ำกัด 334,635.00     บริษัท ข่ำนต้ำ จ้ำกัด 64,750.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6305-00001
2.บริษัท แสนโชคผลิตผล จ้ำกัด 77,200.00       (จ้ำนวน 8 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 7 พ.ค. 63
3.บริษัท เคมีกิจเกษตร จ้ำกัด 160,890.00     
4.ร้ำน สังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 10,350.00       บริษัท แสนโชคผลิตผล จ้ำกัด 77,200.00         PO6305-00002
5.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 554,895.00     (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 7 พ.ค. 63

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ้ำกัด 71,105.00         PO6305-00003
(จ้ำนวน 8 รำยกำร) ลว. 7 พ.ค. 63

ร้ำน สังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 10,350.00         PO6305-00004
(จ้ำนวน 3 รำยกำร) ลว. 7 พ.ค. 63

บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 233,220.00       PO6305-00005
(จ้ำนวน 27 รำยกำร) ลว. 7 พ.ค. 63

17 จ้ำงท้ำนำมบัตรโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 2,675.00          2,675.00          เฉพำะเจำะจง 1.เวียงบัวกำรพิมพ์ โดยนำงสำวนงนุช เนตรสว่ำง 2,675.00         เวียงบัวกำรพิมพ์ โดยนำงสำวนงนุช เนตรสว่ำง 2,675.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00006
2.ร้ำนซี.เค.พร้ินต้ิง 3,210.00         ลว. 13 พ.ค. 63
3.บริษัท โชตนำพร้ินท์ จ้ำกัด 3,210.00         

18 จ้ำงท้ำฐำนวำงของพร้อมติดต้ัง 42,800.00        42,800.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 42,800.00       บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ้ำกัด 42,800.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00007
2.บริษัท เค.พี.โฮมเทค จ้ำกัด 51,360.00       ลว. 20 พ.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซีเค 2016 กำรก่อสร้ำง 53,500.00       

19 จ้ำงท้ำป้ำยช่ือสแตนเลสพร้อมติดต้ัง 3,920.00          3,920.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 3,920.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 3,920.00           เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00008
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มือทอง ก่อสร้ำง 2020 5,885.00         ลว. 20 พ.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บุศยพงษ์ 6,955.00         

20 จ้ำงท้ำป้ำยบอกทำง (ป้ำยแขน) และป้ำยจุดรวมพลพร้อมซ่อมแซม 62,140.00        62,140.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 62,140.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 62,140.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6305-00009
ป้ำยเดิม 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สันโป่ง คอนสตรัคช่ัน 124,470.00     ลว. 22 พ.ค. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บุศยพงษ์ 81,030.00       



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในงำนอำรักขำพืช จ้ำนวน 7 รำยกำร 23,691.00        23,691.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ผล พำลำเดียม จ้ำกัด 10,680.00       บริษัท ผล พำลำเดียม จ้ำกัด 1,050.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6305-00010
2.ร้ำน สังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 8,346.00         (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 27 พ.ค. 63
3.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 14,295.00       

บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ้ำกัด 14,295.00         PO6305-00011
(จ้ำนวน 4 รำยกำร) ลว. 27 พ.ค. 63

ร้ำน สังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 8,346.00           PO6305-00012
(จ้ำนวน 2 รำยกำร) ลว. 27 พ.ค. 63

22 ซ้ือวัสดุปลูก จ้ำนวน 19 รำยกำร 299,990.00      299,990.00      เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำน สังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 76,990.00       ร้ำน สังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 64,500.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6305-00013
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร 222,980.00     (จ้ำนวน 7 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 27 พ.ค. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 147,010.00     
4.นำยพงศ์สันต์ ประทุมทรัพย์ 200,000.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ังรพีเลิศกำรเกษตร 222,980.00       PO6305-00014
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 75,000.00       (จ้ำนวน 8 รำยกำร) ลว. 27 พ.ค. 63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ.เจริญกำรเกษตร 12,510.00         PO6305-00015
(จ้ำนวน 4 รำยกำร) ลว. 27 พ.ค. 63

23 ซ้ือปุ๋ยและสำรป้องกันก้ำจัดศัตรูพืช จ้ำนวน 12 รำยกำร 38,308.00        38,308.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เกษตรเซ็นเตอร์ 2011 จ้ำกัด 27,948.00       บริษัท เกษตรเซ็นเตอร์ 2011 จ้ำกัด 27,948.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.19
2.บริษัท อินฟินิท ครำฟท์ จ้ำกัด 10,360.00       (จ้ำนวน 8 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด

บริษัท อินฟินิท ครำฟท์ จ้ำกัด 10,360.00         
(จ้ำนวน 4 รำยกำร)

24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในงำนอำรักขำพืช จ้ำนวน 10 รำยกำร 26,275.00        26,275.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 2,065.00         บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 2,065.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.20
2.สมขัยเคหะภัณฑ์ 24,210.00       (จ้ำนวน 2 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด

สมขัยเคหะภัณฑ์ 24,210.00         
(จ้ำนวน 8 รำยกำร)

25 ซ้ือค้ิวกันแมลง จ้ำนวน 20 ช้ิน 2,980.00          2,980.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 2,980.00         บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) 2,980.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.21

26 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ สวนองค์กรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ 15,700.00        15,700.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนอิฐสมบูรณ์ ขวัญเวียง โดยนำยภูรีธร หำญคันธมำศ 15,700.00       ร้ำนอิฐสมบูรณ์ ขวัญเวียง โดยนำยภูรีธร หำญคันธมำศ 15,700.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.22
กำรเกษตร จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.บริษัท อิฐภรำดร จ้ำกัด 17,500.00       

3.บริษัท อิฐก้ำววังตำล จ้ำกัด 16,000.00       

27 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับให้บริกำรโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 23,534.00        23,534.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 23,534.00       บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 23,534.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.23
จ้ำนวน 14 รำยกำร

28 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ้ำนวน 4 รำยกำร 46,150.00        46,150.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ข้ำวสำร โดยนำยวัชรพงษ์ ทำโน 46,150.00       ร้ำนพงษ์ข้ำวสำร โดยนำยวัชรพงษ์ ทำโน 46,150.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.99

29 ซ้ือพรรณไม้พืชทะเลทรำย จ้ำนวน 9 รำยกำร 16,300.00        16,300.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยมนัส แก้วนิรำนนท์ 12,300.00       นำยมนัส แก้วนิรำนนท์ 12,300.00         พิจำรณำแต่ละรำยกำร บย.102
2.นำงสำวประภำกร ปรมศิริ 4,000.00         (จ้ำนวน 5 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด

นำงสำวประภำกร ปรมศิริ 4,000.00           
(จ้ำนวน 4 รำยกำร)



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

30 ซ้ือกระเป๋ำผ้ำส้ำหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้ จ้ำนวน 2 รำยกำร 13,600.00        13,600.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์ทิพย์ ปันทะวงค์ 13,600.00       นำงสำวจันทร์ทิพย์ ปันทะวงค์ 13,600.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.104

31 จ้ำงก่อสร้ำงซุ้มไม้เล้ือยถำวรเพ่ือเพ่ิมร่มเงำและจัดแสดงพรรณไม้เล้ือย 5,763,000.00   5,459,074.00   e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำอิง 4,470,981.00  บริษัท แวค คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 4,400,000.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.บริษัท แวค คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด 4,400,000.00  และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 11/2563
3.บริษัท พี.เอส.ที.กรีนเฮ้ำส์ ซิสเต็ม เอนจิเนียร่ิง จ้ำกัด 4,998,300.00  ลว. 1 พ.ค. 63
4.บริษัท ฐำนวิศวกรรมและธุรกิจ จ้ำกัด 4,661,557.00  
5.บริษัท คินลภัส จ้ำกัด 4,580,000.00  

32 ปรับปรุงระบบน้้ำและภูมิทัศน์ศูนย์สำธิตองค์ควำมรู้ 3,000,000.00   2,994,248.00   e-bidding 1.บริษัท แอท ลำร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส จ้ำกัด 2,776,100.00  บริษัท ยุวัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 2,480,000.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ว.วัฒนำประสบสุขก่อสร้ำง 2,915,000.00  และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 12/2563
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พีทีเอส จักรกล 2,568,000.00  ลว. 12 พ.ค. 63
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 2,558,000.00  
5.บริษัท ยุวัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 2,480,000.00  
6.บริษัท ฐำนวิศวกรรมและธุรกิจ จ้ำกัด 2,636,000.00  
7.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภู่สว่ำง พำณิชย์ 2,945,000.00  
8.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 2,649,000.00  
9.กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีวิว 2,990,000.00  

33 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้ำงสวนแนวแกนกลำง 2,000,000.00   1,970,264.00   e-bidding 1.บริษัท ไอทีวิว กรุ๊ป จ้ำกัด 1,950,000.00  บริษัท ฐำนวิศวกรรมและธุรกิจ จ้ำกัด 1,577,747.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ว.วัฒนำประสบสุขก่อสร้ำง 1,878,300.00  และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 13/2563
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 1,578,888.00  ลว. 13 พ.ค. 63
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 1,638,000.00  
5.บริษัท ฐำนวิศวกรรมและธุรกิจ จ้ำกัด 1,577,747.00  
6.กิจกำรร่วมค้ำเอสเอสเคพี 1,636,067.67  

34 จ้ำงปรับปรุงอำคำรจัดแสดงองค์ควำมรู้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ือง 3,783,400.00   3,287,603.00   e-bidding 1.บริษัท แอท ลำร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส จ้ำกัด 2,999,000.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 2,400,000.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
มำจำกพระรำชด้ำริ 6 ศูนย์ 2.บริษัท ไอทีวิว กรุ๊ป จ้ำกัด 3,250,000.00  และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 14/2563

3.บริษัท ทีเอ็ม ฟิวเจอร์คอนสตรัคชัน จ้ำกัด 2,890,000.00  ลว. 18 พ.ค. 63
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำอิง 2,578,900.00  
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เดชำกุลกำรช่ำง 2,794,465.00  
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 2,400,000.00  
7.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พรรณกิจ คอน. 3,085,000.00  
8.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่ค้ำวิศวกรรม 2,890,000.00  
9.บริษัท ยุวัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 2,730,000.00  
10.บริษัท ฐำนวิศวกรรมและธุรกิจ จ้ำกัด 2,710,000.00  
11.บริษัท คินลภัส จ้ำกัด 2,879,000.00  
12.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริชัยรุ่งเรือง 2,898,264.39  
13.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มกร เอ็นจิเนียร่ิง 2,785,000.00  
14.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 2,790,000.00  
15.กิจกำรร่วมค้ำ วงศ์วัฒน์ กำรโยธำ 3,059,900.00  
16.กิจกำรร่วมค้ำ จีพี 2,760,071.63  

35 จ้ำงงำนท้ำแอปพลิเคชัน AR รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 492,200.00      492,200.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โปรเกมม่ิง จ้ำกัด 492,200.00     บริษัท โปรเกมม่ิง จ้ำกัด 492,200.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงบริกำร
2.บริษัท อำร์ท อ๊อฟ เทค จ้ำกัด 535,000.00     และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 15/2563
3.บริษัท สเปซ แอนท์ เทคโนโลย่ีส์ จ้ำกัด 556,400.00     ลว. 26 พ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

36 จ้ำงเหมำจัดท้ำบอร์ดนิทรรศกำรและส่ือเผยแพร่ควำมรู้แบบเคล่ือนท่ี 250,000.00      250,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โพลีกอน วิซำด จ้ำกัด 250,000.00     บริษัท โพลีกอน วิซำด จ้ำกัด 250,000.00       ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงบริกำร
2.บริษัท ฟ้ำแลบ สตูดิโอ จ้ำกัด 260,812.50     และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 16/2563
3.บริษัท ไอเดีย โฮม กรุ๊ป จ้ำกัด 262,150.00     ลว. 28 พ.ค. 63
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