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ล าดับ

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 62,371.00       62,371.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ฮอทิโกร 10,300 บ./ข่านต้า 9,765 บ./เจริญการเกษตร 39,906 บ./ หจก.นอร์เทฮอทิโกร 10,300 บ/ข่านต้า 9,765 บ/เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6303-00009 ลว.1 เมย 63
เชียงใหม่มานะพานิช 400 บ/ร้านบ้านสวนครูเก่ง 2,00 บ/บวิสและบุตร 39,906 บ/เชียงใหม่มานะพานิช 400 บ/ร้านบ้านสวนครูเก่ง 2,000 บ PO6303-00012 ลว.1 เมย 63
10,200 บ PO6303-00013 ลว.1 เมย 63

PO6303-00015 ลว.1 เมย 63
PO6303-00016 ลว.1 เมย 63

2 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 28,410.00       28,410.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทรง 2,500 บาท/จ.เจริญการเกษตร 25,910 บาท/บ.แฮนโกรว์เชอร่ี นางสาวทรง 2,500 บาท/จ.เจริญการเกษตร 25,910 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6303-00005 ลว.1 เมย 63
8,630 บาท PO6303-00004 ลว.1 เมย 63

3 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 4,182.24         4,182.24         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดิแอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากัด 4,182.24 บาท บ.ดิแอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากัด 4,182.24 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6303-00001 ลว.1 เมย 63
4 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,000.00         2,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 2,000 บาท จ.เจริญการเกษตร 2,150 บาท ร้านคลังพลาสติก 2,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6303-00006 ลว.1 เมย 63
5 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 25,970.00       25,970.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 25,970 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 25,970 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6303-00018 ลว.1 เมย 63
6 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ        24,790.00       24,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 11,300 บาท/จ.เจริญการเกษตร บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 7,400 บาท/จ.เจริญการเกษตร 8,880 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6303-00019 ลว.1 เมย 63

14,480 บาท/บ.แอนด์ โกรว์เชอร่ี 13,010 บาท บาท/บ.แอนด์ โกรว์เชอร่ี 8,510 บาท PO6303-00020 ลว.1 เมย 63
7 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ        90,510.00 90,510.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 39,100 บาท/จ.เจริญการเกษตร 54,810 บาท/ จ.เจริญการเกษตร 54,810 บาท/แฮน โกรว์เชอร่ี 35,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6303-00002 ลว.1 เมย 63

แฮน โกรว์เชอร่ี 95,560 บาท วิสและบุตร 49,600 บาท PO6303-00003 ลว.1 เมย 63
8 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 16 รายการ        54,220.00 54,220.00      วิธีเฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 39,530 บาท/บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 47,210 บาท จ.เจริญการเกษตร 16,150 บาท/บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 38,070 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6303-0003 ลว.1 เมย 63

APO6303-0004 ลว.1 เมย 63
9 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 35,735.00       35,735.00      วิธีเฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 25,690 บาท/บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 38,475 บาท จ.เจริญการเกษตร 24,200 บาท/บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 11,535 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6303-0001 ลว.1 เมย 63

APO6303-0002 ลว.1 เมย 63
10 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ 70,800.00       70,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจัน่/70,800.00 หจก.สายเหนือการยางดอนจัน่/70,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00011 ลว 1 เม.ย. 63
11 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 26 รายการ 48,585.00       48,585.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า 10,100/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 400/บจก.เคมีกิจเกษตร บจก.ข่านต้า 10,100/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 400/บจก.เคมีกิจเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0005 ลว 1 เม.ย. 63

6,165 /ร้านบ้านสวนครูเก่ง 17,370/ร้านกฤษณาพานิช 840/ 6,165 /ร้านบ้านสวนครูเก่ง 17,370/ร้านกฤษณาพานิช 840/ APO6304-0006 ลว 1 เม.ย. 63
บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13710 บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13710 APO6304-0007 ลว 1 เม.ย. 63

APO6304-0008 ลว 1 เม.ย. 63
APO6304-0009 ลว 1 เม.ย. 63
APO6304-00010 ลว 1 เม.ย. 63

12 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ        40,000.00 40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม่ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม่ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00010 ลว 1 เม.ย. 63
40,000 40,000

13 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ        26,950.00 26,950.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 26,950 ร้านกฤษณาพานิช 26,950 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00037 ลว 3 เม.ย 63
14 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 20,830.00       20,830.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ ปราณีการเกษตร 13,330 หจก.จ.เจริญ 3,000 บจก.ยูเนียนซายน์ หจก.ธ ปราณีการเกษตร 13,330 หจก.จ.เจริญ 3,000 บจก.ยูเนียนซายน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00034 ลว 3 เม.ย. 63

4,500 4,500 PO6304-00035 ลว 3 เม.ย. 63
PO6304-00036 ลว 3 เม.ย. 63

15 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,356.00         5,356.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,004 /หจก.ศิริวงศ์พานิช 352 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,004 /หจก.ศิริวงศ์พานิช 352 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00022 ลว 1 เม.ย. 63
PO6304-00021 ลว 1 เม.ย. 63

16 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 14 รายการ 120,702.00     120,702.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฮอทิโกร 60,350 /หจก.จ.เจริญการเกษตร 60,352 บจก.ฮอทิโกร 60,350 /หจก.จ.เจริญการเกษตร 60,352 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00017 ลว 1 เม.ย. 63
PO6304-00014 ลว 1 เม.ย. 63

17 จดัจา้งวิเคราะห์ดิน จ านวน 7 ตัวอย่าง 4,900.00         4,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,900 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0017 ลว. 1 เม.ย.63
18 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00         5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล , ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล , ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00049 ลว. 1 เม.ย.63
19 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ        89,760.00 89,760.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 32,510 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 32,510 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00050 ลว. 1 เม.ย.63

46,250 บ. /บ.ข่านต้า จก. 11,000 บ. 46,250 บ. /บ.ข่านต้า จก. 11,000 บ. PO6304-00051 ลว. 1 เม.ย.63
PO6304-00052 ลว. 1 เม.ย.63

20 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 8,375.00         8,375.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,775 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,600 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,775 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00053 ลว. 1 เม.ย.63
PO6304-00054 ลว. 1 เม.ย.63

21 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  4 รายการ        26,930.00 26,930.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 17,380 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 17,380 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00057 ลว. 1 เม.ย.63
9,550 บ. 9,550 บ. PO6304-00058 ลว. 1 เม.ย.63

22 จดัซ้ือเคร่ืองชั่งดิจติอลต้ังพื้น 300 กก. 2 เคร่ือง 30,400.00       30,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 30,400 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 30,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00060 ลว. 1 เม.ย.63
23 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 10,000.00       10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.สวัสดีพาณิชย์ 10,000 บ. หจก.ส.สวัสดีพาณิชย์ 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00061 ลว. 1 เม.ย.63
24 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 6,095.00         6,095.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จก. 6,095 บ. บ.ข่านต้า จก. 6,095 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00062 ลว. 1 เม.ย.63
25 จา้งวิเคราะห์ปัจจยัการผลิต 1,640.00         1,640.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,640 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00063 ลว. 1 เม.ย.63

แบบ สขร. 1
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26 จา้งวิเคราะห์ดิน จ านวน 4 ตัวอย่าง 2,800.00         2,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,800 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00064 ลว. 1 เม.ย.63
27 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 26 รายการ 82,850.00       82,850.00      วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 12,330 บ. / บ้านสวนครูเก่ง 13,865 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 12,330 บ. / บ้านสวนครูเก่ง 13,865 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0018 ลว. 1 เม.ย.63

หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,265 บ. / บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,930 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร 5,265 บ. / บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,930 บ. / APO6304-0019 ลว. 1 เม.ย.63
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 48,460 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 48,460 บ. APO6304-0020 ลว. 1 เม.ย.63

APO6304-0021 ลว. 1 เม.ย.63
APO6304-0022 ลว. 1 เม.ย.63

28 จา้งท าป้ายสติกเกอร์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00       24,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ 24,000 บาท ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ 24,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00077 ลว.15 เม.ย 63
29 จา้งเหมาบริการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 4,500.00         4,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว 4,500 บาท นางสาว ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว 4,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00089 ลว.15 เม.ย 63
30 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 39,980.00       39,980.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล , ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล , ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00084 ลว.15 เม.ย 63

39,980 บาท 39,980 บาท
31 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 39,960.00       39,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล , ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล , ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00082 ลว.15 เม.ย 63

39,960 บาท 39,960 บาท
32 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 23,800.00       23,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 23,800 บาท จ.เจริญการเกษตร 23,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0027 ลว.15 เม.ย 63
33 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 10,750.00       10,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 10,750 บาท/บ.แฮนโกรว์ เชอร่ี 12,720 บาท จ.เจริญการเกษตร 10,750 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00081 ลว.15 เม.ย 63
34 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 36,525.00       36,525.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สวนไผ่บุญธรรมมี 36,525 บาท สวนไผ่บุญธรรมมี 36,525 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00080 ลว.15 เม.ย 63
35 จดัซัอวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 9,895.00         9,895.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ชิชางคอมพิวเตอร์ 9,295 บาท/เชียงใหม่มานะพานิช 10,810 บาท ชิชางคอมพิวเตอร์ 8,275 บาท/เชียงใหม่มานะพานิช 1,620 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00078 ลว.15 เม.ย 63

PO6304-00079 ลว.15 เม.ย 63
36 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 4,510.00         4,510.00         วิธีเฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 3,910 บาท/บ.แฮนโกรว์เชอร่ี 5,280 บาท จ.เจริญการเกษตร 3,910 บาท/บ.แฮนโกรว์เชอร่ี 600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00086 ลว.15 เม.ย 63

PO6304-00087 ลว.15 เม.ย 63
37 จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 16,000.00       16,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 16,000 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 16,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00025 ลว.2 เม.ย.63
38 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,000.00         9,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 9,000 บ. ร้านแม่แตงอาหารสัตว์ 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00026 ลว. 2 เม.ย.63
39 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 4 รายการ 23,640.00       23,640.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,890 บ./บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 12,750 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 10,890 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00027 ลว.2 เม.ย.63

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 12,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00028 ลว.2 เม.ย.63
40 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 5 รายการ 23,625.00       23,625.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 15,725 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 7,900 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 15,725 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00030 ลว.2 เม.ย.63

หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 7,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00029 ลว.2 เม.ย.63
41 จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 2 รายการ          7,950.00 7,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปปี้ 7,950 บ. ร้านพลอยก๊อปปี้ 7,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00033 ลว. 2 เม.ย.63
42 จดัซ้ือวัสดุงานบ้าน 6 รายการ 8,365.00         8,365.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก .8,365 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 8,365 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00065 ลว.8 เม.ย.63
43 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ 16,130.00       16,130.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 16,130 บ. ร้านกฤษณาพานิช 16,130 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00068 ลว. 10 เม.ย.63
44 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 2,625.00         2,625.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 2,625 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 2,625 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00069 ลว. 10 เม.ย.63
45 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร ไฟฟ้า ประปา จ านวน 11 รายการ 55,732.00       55,732.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 41,300 บ., บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 2,660 บ., บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,772 บ.หจก.จ.เจริญการเกษตร 41,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00070 ลว.10 เม.ย.63

บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จก. 2,660 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00071 ลว.10 เม.ย.63
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,772 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304--00072 ลว.10 เม.ย.63

46 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 12 รายการ 6,207.00         6,207.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 470 บ., หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,737 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช 470 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00073 ลว. 10 เม.ย.63
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,737 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00074 ลว. 10 เม.ย.63

47 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 16 รายการ        66,355.00 66,355.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุล 13,520 บ. /จ.เจริญการเกษตร 39,865 บ./บ.แฮนด์ บ.ล้ิมศักดากุล 13,520 บ. /จ.เจริญการเกษตร 39,865 บ./บ.แฮนด์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0012 ลว.2 เม.ย.63
โกรว์เซอร่ี 8,000 บ./บ้านสวนครูเก่ง 7,970 บ. โกรว์เซอร่ี8,000 บ./บ้านสวนครูเก่ง 7,970 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0013 ลว.2 เม.ย.63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0014 ลว.2 เม.ย.63
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0015 ลว.2 เม.ย.63

48 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 16 รายการ        24,600.00 24,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุล 3,980 บ./บ้านสวนครูเก่ง 8,695 บ. /จ.เจริญการเกษตร บ.ล้ิมศักดากุล 3,980 บ./บ้านสวนครูเก่ง 8,695 บ. /จ.เจริญการเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0023 ลว.8 เม.ย.63
11,925 บ. 11,925 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0024 ลว.8 เม.ย.63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0025 ลว.8 เม.ย.63
49 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 17 รายการ 46,403.80       46,403.80      วิธีเฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 18,975.80 บ./บ.แฮนโกรว์เซอร่ี 5,698 บ. จ.เจริญการเกษตร 18,975.80 บ./บ.แฮนโกรว์เซอร่ี 5,698 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0031 ลว.16 เม.ย.63

บ.ล้ิมศักดากุล 13,900 บ. /บ.ข่านต้า 8,010 บ. บ.ล้ิมศักดากุล 13,900 บ. /บ.ข่านต้า 8,010 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0032 ลว.16 เม.ย.63
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0033 ลว.16 เม.ย.63
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0034 ลว.16 เม.ย.63

50 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 36,500.00       36,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สวนไผ่บุญธรรมมี 36,500 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี 36,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00116 ลว.16 เม.ย.63
51 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 24,780.00       24,780.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาเลลูยาการค้า 24,780 บ. ร้านฮาเลลูยาการค้า 24,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00114 ลว.16 เม.ย.63
52 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 30,000.00       30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น 30,.000 บ. หจก.อาร์ที กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น 30,.000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0030 ลว.16 เม.ย.63
53 จา้งผลิตสติกเกอร์ จ านวน 1 รายการ 29,960.00       29,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ 29,960 บ. ร้านอินดีไซน์ 29,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00112 ลว.16 เม.ย.63
54 จา้งส ารวจข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 1 รายการ 69,550.00       69,550.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ออนเทรคเซอร์เวย์ 69,550 บ. หจก.ออนเทรคเซอร์เวย์ 69,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00113 ลว.16 เม.ย.63
55 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 17 รายการ        42,355.00 42,355.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคมีกิจเกษตร 5,430 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 19,215 บ./ บจก.เคมีกิจเกษตร 5,430 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 19,215 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00045 ลว. 3 เม.ย.63

ร้านกฤษณาพานิช 7,000 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 10,710 บ. ร้านกฤษณาพานิช 7,000 บ./หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 10,710 บ. PO6304-00046 ลว. 3 เม.ย.63
PO6304-00047 ลว. 3 เม.ย.63
PO6304-00048 ลว. 3 เม.ย.63

56 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี 1 เคร่ือง (1เม.ย.ถึง 30ก.ย.63)        15,000.00 15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัฐยาน์ก๊อปปี้ โดยนายสุริยัน จนัทวรรณ์/15,000 บ. ร้านณัฐยาน์ก๊อปปี้ โดยนายสุริยัน จนัทวรรณ์/15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00044 ลว. 1 เม.ย.63



57 จา้งวิเคราะห์ตวอย่างดิน 4 ตัวอย่าง ทดสอบ 11 รายการ          7,280.00 7,280.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/7,280 บ. ห้องปฏิบัติการกลางฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/7,280 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ Po6304-00007 ลว. 3 เม.ย.63
58 จา้งเหมาบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพฯ 1 งาน        45,000.00 45,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว/45,000 บ. น.ส.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว/45,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00041 ลว. 3 เม.ย.63
59 จดัซ้ือท่อ PVC 8.5 ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 689 ท่อนในพื้นที่        99,905.00 99,905.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สุวรรณวัสดุท่าสองยาง/99,905 บ. หจก. สุวรรณวัสดุท่าสองยาง/99,905 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00042 ลว. 3 เม.ย.63

แม่สอง
60 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน  9 รายการ 25,696.00       25,696.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด / 25,696 บ. บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด / 25,696 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0011 ลว. 3 เม.ย.63
61 จดัซ้ือท่อ PE 20มม./200 ม. PN.2.5 จ านวน 87 ม้วน 49,590.00       49,590.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 56,550 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 49,590 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 49,590 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0016 ลว. 3 เม.ย.63
62 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 5,000.00         5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด /5,000 บ. บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด /5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00043 ลว. 3 เม.ย.63
63 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  4 รายการ 9,720.00         9,720.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 9,150 บ./ร้านเชียงฮง 570 บ. ร้านกฤษณาพานิช 9,150 บ./ร้านเชียงฮง 570 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00039 ลว. 3 เม.ย.63

PO6304-00040 ลว. 3 เม.ย. 63
64 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี และ ขาว ด า 2 เคร่ือง        58,200.00 58,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัฐยาน์ก๊อปปี้ โดยนายสุริยัน จนัทวรรณ์/58,200 บ. ร้านณัฐยาน์ก๊อปปี้ โดยนายสุริยัน จนัทวรรณ์/58,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00038 ลว. 1 เม.ย.63

(1เม.ย.ถึง 30ก.ย.63)
65 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 รายการ 8,235.00         8,235.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 7,000 บ./บจก.ยูเนี่ยนซายน์ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 7,000 บ./บจก.ยูเนี่ยนซายน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00111 ลว. 15 เม.ย.63

1,235 1,235 PO6304-00110 ลว. 15 เม.ย.63
66 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,950.00         9,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,750 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 6,200บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 3,750 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 6,200บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00106 ลว. 15 เม.ย.63

PO6304-00107 ลว. 15 เม.ย.63
67 จดัซ้ือวัสดุการเกษตรและประปา จ านวน 16 รายการ 38,704.00       38,704.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,418 บ./บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,640 บ. หจก.จ.เจริญการเกาตร 7,418 บ./บจ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00100 ลว. 15 เม.ย.63

บจก.ข่านต้า 3,750 บ./ร้านบ้านสวนครูเก่ง 7,376 บ./ร้านคลังพลาสติก บจก.ข่านต้า 3,750 บ./ร้านบ้านสวนครูเก่ง 7,376 บ./ร้านคลังพลาสติก PO6304-00101 ลว. 15 เม.ย.63
6,800 บ. /บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 6,720 บ. 6,800 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 6,720 บ. PO6304-00102 ลว. 15 เม.ย.63

PO6304-00103 ลว. 15 เม.ย.63
PO6304-00104 ลว. 15 เม.ย.63
PO6304-00105 ลว. 15 เม.ย.63

68 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 10 รายการ 54,285.00       54,285.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2,725 บ./บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,200 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2,725 บ./บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 4,200 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00093 ลว. 15 เม.ย.63
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 8,500 บ./หจก.จ.จริญการเกษตร 38,860 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 8,500 บ./หจก.จ.จริญการเกษตร 38,860 บ. PO6304-00094 ลว. 15 เม.ย.63

PO6304-00095 ลว. 15 เม.ย.63
PO6304-00096 ลว. 15 เม.ย.63

69 จดัซ้ือเมล็ดพันธ์ุถั่วแดงหลวง 5,985.00         5,985.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง ต าบลกึ้ดช้าง5,985 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง ต าบลกึ้ดช้าง5,985 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00091 ลว. 15 เม.ย.63
70 จดัซ้ือพันธ์ุกล้าไม้ จ านวน 3 รายการ        40,000.00 40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล , ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล , ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00092 ลว. 15 เม.ย.63

40,000 บ. 40,000 บ.
71 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี 1 เคร่ือง (16 เม.ย.ถึง 30ก.ย.63)        24,000.00 24,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัฐยาน์ก๊อปปี้ โดยนายสุริยัน จนัทวรรณ์/24,000 บ. ร้านณัฐยาน์ก๊อปปี้ โดยนายสุริยัน จนัทวรรณ์/24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0029 ลว. 15 เม.ย.63
72 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ          4,500.00 4,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวรรค์ มาธุสรสวรรค์ 4,500 บ. นายสวรรค์ มาธุสรสวรรค์ 4,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00136 ลว.20 เม.ย.63
73 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 28,000.00       28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรพล สยมภูด าเนิน 28,000 บ. นายสุรพล สยมภูด าเนิน 28,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00137 ลว.20 เม.ย.63
74 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 39,990.00       39,990.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 39,990 บ. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่นาจร 39,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00138 ลว.20 เม.ย.63
75 จดัจา้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล 80,000.00       80,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็น แอนด์ เอ เทคโนโลยี โซลูชั่น จก. 80,000 บ. บ.เอ็น แอนด์ เอ เทคโนโลยี โซลูชั่น จก. 80,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00153 ลว.20 เม.ย.63
76 จดัจา้งเหมาส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์ฯ น้ าแป่ง 83,460.00       83,460.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 83,460 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 83,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00154 ลว.20 เม.ย.63
77 จา้งท าป้ายอคิลิคพร้อมกรอบอลูมิเนียม 45,000.00       45,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์เจมส์ โดยน.ส.วิลาสินี หาญยุทธ 45,000 บ. ร้านมิสเตอร์เจมส์ โดยน.ส.วิลาสินี หาญยุทธ 45,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00155 ลว.20 เม.ย.63
78 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 14,772.00       14,772.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 13,572 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 1,200 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 13,572 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 1,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0035 ลว.20 เม.ย.63

APO6304-0036 ลว.20 เม.ย.63
79 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 14,691.00       14,691.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,106 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 9,585 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,106 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 9,585 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0037 ลว.20 เม.ย.63

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0038 ลว.20 เม.ย.63
80 จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ        55,212.00 55,212.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ 55,212 บ./ ร้านงานดี  57,620 บ./ ร้าน PRINT@ALL ร้านอินดีไซน์ 55,212 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0039 ลว. 20 เม.ย. 63

58,480 บ.
81 จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 2 รายการ          2,650.00 2,650.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ลานนาดีไซน์ 26 จ ากัด  2,650 บ. บ. ลานนาดีไซน์ 26 จ ากัด  2,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00157 ลว. 20 เม.ย. 63
82 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 3 รายการ        10,395.00 10,395.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 10,395 บ./ หจก.เพื่อนเรียนวิทยาภัณฑ์ 11,230 บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 10,395 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00158 ลว. 20 เม.ย. 63

บ./ บ.เชียงใหม่สองเอก จ ากัด 10,785 บ.
83 จดัซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ        30,000.00 30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 34,000 บ./ หจก. จ.เจริญการเกษตร 30,000 บ. หจก. จ.เจริญการเกษตร 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00159 ลว. 20 เม.ย. 63
84 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ        10,500.00 10,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  10,500 บ./ ร้านพัฒนาภัณฑ์  12,750 บ./ สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  10,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00160 ลว. 20 เม.ย. 63

ร้านรวยทรัพย์การค้า  13,500 บ.
85 จา้งวิเคราะห์คุณค่าโชนาการข้าว 12 รายการ      199,790.40 199,790.40    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฎิบัติการกลาง 199,790.40 บาท บ.ห้องปฎิบัติการกลาง 199,790.40 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00119 ลว. 17 เม.ย. 63
86 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 รายการ 7,000.00         7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น 7,000 บาท บ.ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น 7,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00151 ลว. 20 เม.ย. 63
87 จา้งถ่ายเอกสาร จ านวน 8 รายการ 41,790.39       41,790.39      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปปี้ 41,790.39 บาท ร้านพลอยก๊อปปี้ 41,790.39 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00161 ลว. 20 เม.ย. 63
88 จดัซ้ือต้นกล้าจนัทร์ทองเทศ จ านวน 1 รายการ 49,950.00       49,950.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จรีุย์พันธ์ุไม้ 49,950 บาท ร้าน จรีุย์พันธ์ุไม้ 49,950 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00176 ลว. 23 เม.ย. 63
89 จา้งเหมาแรงงานดูแลแปลงทดสอบ จ านวน 1 งาน 30,000.00       30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ภิญญา ลุงหลาบ 30,000 บาท นางสาว ภิญญา ลุงหลาบ 30,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0041 ลว. 23 เม.ย. 63
90 จา้งผลิตโปสเตอร์ไวนิล จ านวน 4 รายการ 15,397.30       15,397.30      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ 15,397.30 บาท ร้านอินดีไซน์ 15,397.30 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00175 ลว. 23 เม.ย. 63
91 จดัซ้ือถุงห่อมะม่วงคาร์บอน 50 กล่อง 145,000.00     145,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายแสงฟ้า ชนกเศรณี 145,000 บ. นายแสงฟ้า ชนกเศรณี 145,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00191 ลว. 24 เม.ย.63
92 จา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ 3560 จ านวน 1 รายการ 1,394.19         1,394.19         วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ธารา จ ากัด 1,394.19 บ. บ. ธารา จ ากัด 1,394.19 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00208 ลว. 23 เม.ย. 63



93 จา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 83-3188 ชม. จ านวน 1 รายการ          1,284.00 1,284.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โชคชัยการผ้าใบและก่อสร้าง 1,284 บ. หจก. โชคชัยการผ้าใบและก่อสร้าง 1,284 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00209 ลว. 27 เม.ย. 63
94 จา้งเหมาบริการท าส่ือส่ิงพิมพ์ 22,341.60       22,341.60      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดย นางณฐมณ ฤทธิกะลัส 22,341.60 บาท ร้านอินดีไซน์ โดย นางณฐมณ ฤทธิกะลัส 22,341.60 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00088 ลว 15 เม.ย. 63
95 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 50,600.00       50,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 50,600.00 บาท บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 50,600.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0028 ลว 15 เม.ย. 63
96 จา้งเหมาตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 58,756.38       58,756.38      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 58,756.38 บาท บจก.ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 58,756.38 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00090 ลว 15 เม.ย. 63 
97 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ        40,000.00 40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่ทะลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล,ไม้ยืนต้น,บ้านแม่ทะลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00085 ลว 15 เม.ย. 63

40,000.00 บ 40,000.00 บ
98 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าจ านวน 1 รายการ          3,450.00 3,450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด/3,450.00 บาท บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด/3,450.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00126 ลว 17 เม.ย. 63
99 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ          1,344.00 1,344.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 740 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร 604 บาท บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 740 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-000132 PO6304-00133

 ลว 17 เม.ย. 63

100 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ        51,525.00 51,525.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า 11,375.00/มูลนิธิโครงการหลวง 3,600.00/ หจก.ธ ปราณี
การเกษตร 3,950.00/หจก.จ เจริญการเกษตร 17,900.00 / บจก.ล้ิมศักดากุล
เคมีเกษตร 14,700.00

บจก.ข่านต้า 11,375.00/มูลนิธิโครงการหลวง 3,600.00/ หจก.ธ ปราณี
การเกษตร 3,950.00/หจก.จ เจริญการเกษตร 17,900.00 / บจก.ล้ิมศักดากุล
เคมีเกษตร 14,700.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00127 PO6304-00128 
PO6304-00129 PO6304-00130 
PO6304-00131 ลว 17 เม.ย. 63

101 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 6,647.08         6,647.08         วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 6,647.08 สถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 6,647.08 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00125 ลว 17 เม.ย. 63
102 จา้งพิมพ์โปสเตอร์วิชาการ จ านวน 1 รายการ 10,700.00       10,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดย นางณฐมณ ฤทธิกะลัส 10,700.00 บาท ร้านอินดีไซน์ โดย นางณฐมณ ฤทธิกะลัส 10,700.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00177 ลว 23 เม.ย. 63
103 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 12,020.00       12,020.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฮาเลลูยา โดยนาย เนรมิต สุริยบุปผา 12,020.00 บาท ร้าน ฮาเลลูยา โดยนาย เนรมิต สุริยบุปผา 12,020.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00179 ลว 23 เม.ย. 63
104 จดัซ้ือโต๊ะคัดแยกผลผลิต จ านวน 2 ตัว 21,000.00       21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  21,000.00 บาท หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998  21,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00083 ลว 15 เม.ย. 63
105 จา้งส ารวจข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 1 รายการ 83,460.00       83,460.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 83,460 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 83,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00214 ลว 27 เม.ย. 63
106 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 10,000.00       10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง ต าบลกึดช้าง 10,000 บ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาแดง ต าบลกึดช้าง 10,000 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00210 ลว 27 เม.ย. 63
107 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 13 รายการ 30,100.00       30,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 15,320 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร 11,530 บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 15,320 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร 11,530 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0053 ลว 24 เม.ย.63

บาท/สวนเกษตรนายเอ็ม 2,450 บาท/บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 800 บาท บาท/สวนเกษตรนายเอ็ม 2,450 บาท/บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 800 บาท APO6304-0054 ลว 24 เม.ย.63
APO6304-0055 ลว 24 เม.ย.63
APO6304-0056 ลว 24 เม.ย.63

108 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 10,800.00       10,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 10,800 บาท ร้านคลังพลาสติก 10,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00162 ลว 20 เม.ย. 63
109 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 14,180.00       14,180.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,280 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,900 บาท บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,280 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร 6,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00163 ลว 20 เม.ย. 63

PO6304-00164 ลว 20 เม.ย. 63
110 จดัซ้ือสารเคมี จ านวน 4 รายการ 6,401.00         6,401.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 6,550 บาท/บ.เคมีกิจเกษตร 6,401 บาท บ.เคมีกิจเกษตร 6,401 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00165 ลว 20 เม.ย. 63
111 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 25,520.00       25,520.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 25,870 บาท/บ.เคมีกิจเกษตร 16,715 บาท/ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 21,320 บาท/หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00166 ลว 20 เม.ย. 63

หจก.จ.เจริญการเกษตร 9,320 บาท PO6304-00167 ลว 20 เม.ย. 63
112 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 4,380.00         4,380.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 4,380 บ. ร้านกฤษณาพานิช 4,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00168 ลว 20 เม.ย. 63
113 จดัซ้ือวัสดุประปา จ านวน 6 รายการ 100,760.00     100,760.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 100,760 บาท หจก.จ.เจริญการเกษตร 100,760 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00200 ลว 24 เม.ย. 63
114 จดัซ้ือกล้าไม้ผล จ านวน 1 รายการ        18,000.00 18,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม่ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม่ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00201 ลว 24 เม.ย. 63

18,000 บาท 18,000 บาท
115 จดัซ้ือกล้าไผ่รวก จ านวน 1 รายการ        30,000.00 30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจรีุย์พันธ์ุไม้ โดยนายสมพงษ์ ขันแปง 30,000 บาท ร้านจรีุย์พันธ์ุไม้ โดยนายสมพงษ์ ขันแปง 30,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00202 ลว 24 เม.ย. 63
116 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 29 รายการ 21,709.00       21,709.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 14,835 บ./ร้านเชียงฮง 6,874 บ. ร้านกฤษณาพานิช 14,835 บ./ร้านเชียงฮง 6,874 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00108 ลว. 21 เม.ย.63

PO6304-00109 ลว. 21 เม.ย.63
117 จดัซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองส ารองไป จ านวน 103 ลูก 100,940.00     100,940.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดิแอดวานซ์ โซลูชั่น 100,940 บ./บจก.ไอแซน โซลูชั่น 101,970 บ./ บจก.ดิแอดวานซ์ โซลูชั่น 100,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00169 ลว. 21 เม.ย.63

หจก.เจที คอมพิวเตอร์ เน็จเวิร์ค เซอร์วิส 103,000 บ.
118 จา้งเหมาบริการส ารวจข้อมูลรายแปลงฯบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ 98,761.00       98,761.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. หจก. ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00170 ลว. 21 เม.ย.63

อ.นาน้อย จ.น่าน
119 จดัซ้ือเมล็ดพันธ์ุถั่ว 2 รายการและปุ๋ยเคมี 1 รายการ        29,960.00 29,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยน.ส.ศศินันธกานต์ ชัยวรรณา 29,960 บ. ร้านน้ าทิพย์รุ่งเรืองกิจ โดยน.ส.ศศินันธกานต์ ชัยวรรณา 29,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00171 ลว. 21 เม.ย.63
120 จดัซ้ือชุดถังขยะคัดแยก ขนาด 60 ลิตร พร้อมชั้นเหล็กวางถัง        71,904.00 71,904.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 71,904 บ./ร้าน วี.อาร์.โฆษณา ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 71,904 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00172 ลว. 21 เม.ย.63

ขยะ จ านวน 16 ชุด (1ชุด= 3 ใบ) 76,800 บ./หจก.เชียงใหม่สิริสวัสด์ิ 76,000 บ.
121 จดัซ้ือสารเคมี 2 รายการ        18,260.00 18,260.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 18,260 บ. บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 18,260 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00173 ลว.21 เม.ย.63
122 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 8,140.00         8,140.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ้านสวนครูเก่ง โดยนายธีรพงษ์ จะแวง/8,140 บ. บ้านสวนครูเก่ง โดยนายธีรพงษ์ จะแวง/8,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00174 ลว. 21 เม.ย.63
123 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ 3561 ชม. 1 รายการ 2,899.17         2,899.17         วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ธารา จ ากัด  2,899.17 บาท บ. ธารา จ ากัด  2,899.17 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0061 ลว. 28 เม.ย. 63
124 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 3 กส 2018 ชม. 1 รายการ 5,457.00         54,757.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ชุนศิลป์  5,457 บาท หจก. ชุนศิลป์  5,457 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00216 ลว. 28 เม.ย. 63
125 จดัจา้งออกแบบเคร่ืองหมายการค้าฯ 48,500.00       48,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน GOO-CREATIVE&DESIGN-DEE THE GRAPHIC STUDIO 48,500 บ. ร้าน GOO-CREATIVE&DESIGN-DEE THE GRAPHIC STUDIO 48,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00197 ลว. 24 เม.ย.63
126 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,100.00         3,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริวงศ์พานิช 3,100 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 1,735 บ. หจก.ศิริวงศ์พานิช 3,100 บ. / บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 1,735 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00226 ลว.28 เม.ย.63

PO6304-00227 ลว.28 เม.ย.63
127 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 72,000.00       72,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอมโพสท์ ยูอิ จก. 72,000 บ. บ.คอมโพสท์ ยูอิ จก. 72,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00228 ลว. 28 เม.ย.63
128 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 67,000.00       67,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 67,000 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 67,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00229 ลว. 28 เม.ย.63
129 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 4,341.00         4,341.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ้านสวนครูเก่ง 3,235 บ. / บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,106 บ. บ้านสวนครูเก่ง 3,235 บ. / บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,106 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00230 ลว. 28 เม.ย.63



PO6304-00231 ลว. 28 เม.ย.63
130 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 23,492.00       23,492.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,000 บ. / หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 14,602 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 2,000 บ. / หจก.ธ.ปราณีการเกษตร 14,602 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00233 ลว. 28 เม.ย.63

บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 5,340 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,540 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 5,340 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร 1,540 บ. PO6304-00234 ลว. 28 เม.ย.63
PO6304-00235 ลว. 28 เม.ย.63
PO6304-00236 ลว. 28 เม.ย.63

131 จดัซ้ือวัสดุการเกษตรและประปา จ านวน 23 รายการ 85,994.75       85,994.75      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,665 บ. / แพรถนอมโลหะกิจ 617.25 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 1,665 บ. / แพรถนอมโลหะกิจ 617.25 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0030 ลว.28 เม.ย.63
บมจ.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 9,070 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร 74,642.50 บ. บมจ.ฮกวัสดุเชียงใหม่ 9,070 บ. / หจก.จ.เจริญการเกษตร 74,642.50 บ. APO6304-0043 ลว. 28 เม.ย.63

APO6304-0044 ลว. 28 เม.ย.63
APO6304-0045 ลว. 28 เม.ย.63

132 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 42,500.00       42,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 42,500 บ. ร้านคลังพลาสติก 42,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00124 ลว .20 เม.ย.63
133 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 30,390.00       30,390.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผลฯแม่ทะลาย 30,390 บ. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ผลฯแม่ทะลาย 30,390 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00195 ลว.24 เม.ย.63
134 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 8,560.00         8,560.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 8,560 บ. ร้านบ้านสวนครูเก่ง 8,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00123 ลว.20 เม.ย.63
135 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,400.00       20,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 20,400 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 20,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00122 ลว.20 เม.ย.63
136 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 21,600.00       21,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เนเจอรอล อะกลีคัลเจอร์ 21,600 บ. บ.เนเจอรอล อะกลีคัลเจอร์ 21,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00121 ลว.20 เม.ย.63
137 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 139,700.00     139,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 139,700 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส 139,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0057 ลว.27 เม.ย.63
138 จดัซ้ือเคร่ืองวัดความชื้น-ความหวานน้ าผ้ึง 1 รายการ 34,680.00       34,680.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 34,680 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 34,680 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00219 ลว.28 เม.ย.63
139 จดัจา้งท าป้ายไวนิลและแผ่นพับ 4 รายการ 59,555.00       59,555.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ปร้ินต้ิง จ ากัด 59,555 บ. บ.เชียงใหม่ปร้ินต้ิง จ ากัด 59,555 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00220 ลว.28 เม.ย.63
140 จา้งเหมาเก็บตัวอย่างไม้สน 1 รายการ 100,000.00     100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรียา วิถี 100,000 บ. นางสาวพัชรียา วิถี 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00217 ลว.28 เม.ย.63
141 จา้งท าปฏิทินต้ังโต๊ะ 1 รายการ 39,840.00       39,840.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลอยการพิมพ์ 39,840 บ. หจก.พลอยการพิมพ์ 39,840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00198 ลว.24 เม.ย.63

APO6304-0047 ลว.24 เม.ย.63
142 จา้งเหมาบริการศึกษารวบรวมข้อมูลฯ 1 รายการ        30,000.00 30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ประวัติพงสกร 30,000 บ. นางสาวอรพรรณ ประวัติพงสกร 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00189 ลว.24 เม.ย.63
143 จา้งเหมาส ารวจข้อมูลรายแปลง 143,000.00     143,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ 143,000 บ. นายพัชรวัฒน์ พัชระรุ่งเกียรติ 143,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00258 ลว.30 เม.ย.63
144 จา้งเหมาส ารวจข้อมูลและจบัพิกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 139,100.00     139,100.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 139,100 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 139,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00259 ลว.30 เม.ย.63
145 จา้งออกแบบและจดัพิมพ์รูปเล่มโครงการรักษ์น้ าฯ 199,876.00     199,876.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 199,876 บ. ร้านอินดีไซน์ โดยนางณฐมณ ฤทธิกะลัส 199,876 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00260 ลว.30 เม.ย.63
146 จา้งเหมาส ารวจข้อมูลและจบัพิกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 155,792.00     155,792.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 155,792 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 155,792 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0073 ลว.30 เม.ย.63
147 จา้งเหมาส ารวจเก็บข้อมูล จ านวน 5 กลุ่มบ้าน 25,000.00       25,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ ใจเบิกบาน 25,000 บ. นายอาทิตย์ ใจเบิกบาน 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00232 ลว.28 เมย.63
148 จดัซ้ือเคร่ืองอบลมร้อน จ านวน 1 เคร่ือง 63,560.00       63,560.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 63,560 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 63,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00237 ลว.28 เมย.63
149 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,550.00         2,550.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,550 บ. บ.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00139 ลว.20 เม.ย.63
150 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 18,900.00       18,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 18,900 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 18,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00140 ลว.20 เม.ย.63
151 จา้งวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค จ านวน 24 ตัวอย่าง 54,484.00       54,484.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 54,484 บ. บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 54,484 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00141 ลว. 20 เม.ย.63
152 จา้งวิเคราะห์คุณภาพกาแฟ จ านวน 20 ตัวอย่าง 42,000.00       42,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน Torch Coffee Thailand 42,000 บ. ร้าน Torch Coffee Thailand 42,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00142 ลว. 20 เม.ย.63
153 จดัซ้ือวัสุการเกษตร จ านวน 2 รายการ        12,000.00 12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น บ้านแม่ทะลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00143 ลว. 20 เม.ย.63

12,000 บ. 12,000 บ.
154 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ          6,850.00 6,850.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 6,850 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 6,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00144 ลว.20 เมย.63
155 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 4,350.00         4,350.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,350 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00145 ลว.20 เมย.63
156 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 13 รายการ 28,432.00       28,432.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จก. 13,932 บ, บ.ข่านต้า จ ากัด 6,670 บ., บ.ล้ิมศักดากุล บ.เคมีกิจเกษตร จก. 13,932 บ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00146 ลว. 20 เมย.63

เคมีเกษตร จก. 7,830 บ. บ.ข่านต้า จ ากัด 6,670 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00147 ลว. 20 เมย.63
บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 7,830 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00148 ลว.20 เมย.63

157 จดัซ้ือซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ระบบ 99,000.00       99,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะ เอ็นจเินียร่ิง คร๊าฟ จ ากัด 99,000 บ. บ.เดอะ เอ็นจเินียร่ิง คร๊าฟ จ ากัด 99,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00149 ลว. 20 เมย.63
158 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 42 รายการ        33,397.00 33,397.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 19,268 บ., หจก.เชียงใหม่มานะพานิช บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จก. 19,268 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00150 ลว.20 เมย.63

12,305 บ., หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,824 บ. หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 12,305 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00152 ลว.20 เมย.63
 หจก.ศิริวงศ์พานิช 1,824 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00156 ลว. 20 เมย.63

159 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 17,793.00       17,793.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 17,930 บาท/บ.เคมีกิจเกษตร 17,843 บาท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 7,200 บาท/บ.เคมีกิจเกษตร 10,593 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00248 ลว. 29 เมย.63
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00247 ลว. 29 เมย.63

160 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 17,460.00       17,460.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 17,550 บาท/จ.เจริญการเกษตร 17,460 บาท จ.เจริญการเกษตร 17,460 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00243 ลว. 29 เมย.63
161 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  2 รายการ 7,650.00         7,650.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ล้ิมศักาดกุลเคมีเกษตร 7,650 บาท/จ.เจริญการเกษตร 8,350 บาท ล้ิมศักาดกุลเคมีเกษตร 7,650 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00216 ลว. 29 เมย.63
162 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  7 รายการ 33,250.00       22,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 33,390 บาท/บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 28,000 บาท จ.เจริญการเกษตร 22,650 บาท/บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 10,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00212 ลว. 29 เมย.63

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00123 ลว. 29 เมย.63
163 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  1 รายการ 13,000.00       13,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 13,000 บาท/บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 17,500 บาท จ.เจริญการเกษตร 13,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00211 ลว. 29 เมย.63
164 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  18 รายการ        19,995.00 19,995.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 19,995 บาท/บ.พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 19,995 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00215 ลว. 29 เมย.63

21,994.50 บาท/บ.พรอทท์เอ็นจเินียร่ิง 23,994 บาท
165 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  9 รายการ 38,910.00       38,910.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร จก. 4,560 บ /บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 18,800 บ./ บ.เคมีกิจเกษตร จก. 4,560 บ/ บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จก. 3,400 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO4304-0048 ลว.24 เมย.63

มูลนิธิโครงการหลวง 11,870 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 13,230 บ./ มูลนิธิโครงการหลวง 11,870 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 13,230 บ./ APO4304-0049 ลว.24 เมย.63
บ.แฮนด์ โกรวเซอร่ี จก. 5,850 บ. บ.แฮนด์ โกรวเซอร่ี จก. 5,850 บ. APO4304-0050 ลว.24 เมย.63

APO4304-0051 ลว.24 เมย.63



APO4304-0052 ลว.24 เมย.63
166 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 79,150.00       79,150.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า 2,150 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 73,900 บ./ร้านคลังพลาสติก บ.ข่านต้า 2,150 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร 48,100 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00203 ลว. 24 เมย.63

2,200 บ./บ.แฮนด์ โกรวเซอร่ี จก. 54,640 บ. บ.แฮนด์ โกรวเซอร่ี จก. 28,900 บ. PO6304-00204 ลว. 24 เมย.63
PO6304-00205 ลว. 24 เมย.63

167 จดัซ้ือสารชีวภัณฑ์ จ านวน 10 รายการ 24,300.00       24,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 24,300 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 24,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00206 ลว. 24 เมย.63
168 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ 26,440.00       26,440.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพานิช 26,440 บ. ร้านกฤษณาพานิช 26,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00207 ลว. 24 เมย.63
169 จดัซ้ือปุ๋ยเคมีและสารเคมี จ านวน 2 รายการ 13,665.00       13,665.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมีกิจเกษตร 11,100 บ./บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13,665 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 13,665 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00238 ลว. 28 เมย.63
170 จดัซ้ือตะกร้าพลาสติกหูเหล็ก จ านวน 1 รายการ 39,950.00       39,950.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 39,950 บ. ร้านคลังพลาสติก 39,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00239 ลว. 28 เมย.63
171 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 34,469.00       34,469.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด/34,469.00 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด/34,469.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00178 ลว 23 เม.ย. 63
172 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ        73,650.00 73,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 31,800.00/หจก.จ.เจริญการเกษตร 41,850.00 บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 31,800.00/หจก.จ.เจริญการเกษตร 41,850.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00181 PO6304-00182 

ลว 23 เม.ย. 63173 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ        12,803.00 12,803.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ข่านต้า 800.00/หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,260.00 บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 
3,960.00 /บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 3,600.00/ร้านบ้านสวนครูเก่ง 
2,183.00 บาท

บจก.ข่านต้า 800.00/หจก.จ.เจริญการเกษตร 2,260.00 บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี
 3,960.00 /บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 3,600.00/ร้านบ้านสวนครูเก่ง 
2,183.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00184  PO6304-00185 
 PO6304-00186 PO6304-00187 
 PO6304-00188 ลว 23 เม.ย. 63

174 จดัซ้ือปุ่ยอินทรีย์โครงการหลวง 40 กก 50,000.00       50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 50,000.00 บาท มูลนิธิโครงการหลวง 50,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00240 ลว 28 เม.ย. 63
175 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ        36,222.00 36,222.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณาพานิช 2,450.00 / บจก.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 

30,822.00 /หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,950.00 บาท
ร้าน กฤษณาพานิช 2,450.00 / บจก.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 
30,822.00 /หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,950.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0067  APO6304-0068
 APO6304-0069 ลว 28 เม.ย. 63

176 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รายการ        38,895.00 38,895.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,600 / บจก.ล้ิมศักดากุล เคมีเกษตร 13,940.00 /ร้าน
 กฤษณาพานิช 20,180.00 /หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 175.00

หจก.จ.เจริญการเกษตร 4,600 / บจก.ล้ิมศักดากุล เคมีเกษตร 13,940.00 /
ร้าน กฤษณาพานิช 20,180.00 /หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 175.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0063 APO6304-0064 
APO6304-0065  APO6304-0066

 ลว 28 เม.ย. 63

177 จดัซ้ือวัสดุปัจจยัการผลิตชีวภาพส าหรับการอารักขาพืช จ านวน 33,957.00       33,957.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 33,957.00 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 33,957.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00241 ลว 28 เม.ย 63
25 รายการ

178 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ        29,280.00 29,280.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 29,280.00 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 29,280.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00180 ลว 23 เม.ย. 63
179 จา้งส ารวจข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 1 รายการ 199,940.00     199,940.00    วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อรจริา ใจสุช 199,940.00 น.ส.อรจริา ใจสุช 199,940.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00257 ลว 29 เม.ย. 63
180 จดัซ้ือ ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั่น 8.5 92,500.00       92,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วานิชบล็อค 92,500.00 บจก.วานิชบล็อค 92,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0062 ลว 28 เม.ย. 63
181 จา้งพัฒนาระบบ HRDI LINE Official เพื่อเพิ่มช่องทางสือสาร 352,960.00     352,960.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายสราวุธ ศรีเดือน 352,960.00 นายสราวุธ ศรีเดือน 352,960.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจา้งท าชองเลขที่ 18/2563 

และลดช่างว่างในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ ลงวันที่  24 เม.ย. 63
182 จา้งก่อสร้างโรงรวบรวมผลผลิต ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง      275,000.00 275,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จณิกรุ๊ป ก่อสร้าง โดยนายพิชิต รัชบดินทรานุกูล 275,000.00 ร้าน จณิกรุ๊ป ก่อสร้าง โดยนายพิชิต รัชบดินทรานุกูล 275,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจา้งก่อสร้าง 6/2563

แบบโครงการหลวงโหล่งขอด ลว 27 เม.ย. 63
183 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ        16,300.00 16,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 16,300 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 16,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00194 ลว.24 เม.ย.63
184 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 288,000.00     288,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 288,000 บ. มูลนิธิโครงการหลวง 288,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00196 ลว.24 เม.ย.63
185 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 13 รายการ 33,645.00       33,645.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 33,645 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 33,645 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00199 ลว.24 เม.ย.63
186 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 37,740.00       37,740.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 37,740 บ. บ.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร 37,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00225 ลว.28 เม.ย.63
187 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 7,850.00         7,850.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,850 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 7,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00222 ลว.28 เม.ย.63
188 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,040.00         3,040.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ากัด 3,040 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ากัด 3,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00224 ลว.28 เม.ย.63
189 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,100.00         1,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ข่านต้า จ ากัด 1,100 บ. บ.ข่านต้า จ ากัด 1,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00221 ลว.28 เม.ย.63
190 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 23,850.00       23,850.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 23,850 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 23,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00218 ลว.28 เม.ย.63
191 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ        12,284.00 12,284.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 12,284 บ. ร้านบ้านสวนครูเก่ง 12,284 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00193 ลว.24 เม.ย.63
192 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 36,072.00       36,072.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 36,072 บ. ร้านบ้านสวนครูเก่ง 36,072 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00223 ลว.28 เม.ย.63
193 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 49,302.00       49,302.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 49,302 บ. ร้านบ้านสวนครูเก่ง 49,302 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00190 ลว.24 เม.ย.63
194 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 25,780.00       25,780.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 25,780 บ. ร้านบ้านสวนครูเก่ง 25,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00192 ลว.24 เม.ย.63
195 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 34,850.00       34,850.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนครูเก่ง 34,850 บ. ร้านบ้านสวนครูเก่ง 34,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00242 ลว.29 เม.ย.63
196 จดัซ้ือท่อ PVC 8.5 ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 570 เส้น ในพื้นที่ 105,450.00     105,450.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. วานิชบล็อค 105,450 บ. บจก. วานิชบล็อค 105,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0071 ลว. 29 เม.ย.63

บ้านโป่งกลางน้ า (ห้วยนากาด)
197 จดัซ้ือต้นกล้าพันธ์ุไผ่ จ านวน 2 รายการ 36,500.00       36,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวนไผ่บุญธรรมมี โดยนายธรรรัตน์ บุญธรรมมี 36,500 บ. ร้านสวนไผ่บุญธรรมมี โดยนายธรรรัตน์ บุญธรรมมี 36,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00250 ลว. 29 เม.ย.63
198 จา้งผลิตแผ่นพับ จ านวน 2 รายการ (reprint)        70,000.00 70,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการพิมพ์ 70,000 บ. หจก.วนิดาการพิมพ์ 70,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ APO6304-0072 ลว. 29 เม.ย.63
199 จา้งเหมาบริการส ารวจข้อมูลรายแปลงฯบ้านสามสูง พื้นที่แม่      148,200.00 148,200.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายเถลิงศักด์ิ น าบุญจติร์ 148,200 บ. นายเถลิงศักด์ิ น าบุญจติร์ 148,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00249 ลว. 29 เม.ย.63

สลอง
200 จา้งเหมาบริการส ารวจข้อมูลรายแปลงฯ โล๊ะป่าหาญ หรือน้ ารู 98,761.00       98,761.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ออนแทรกเซอร์เวย์ 98,761 บ. หจก. ออนแทรกเซอร์เวย์ 98,761 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00255 ลว. 29 เม.ย.63

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จ านวน 355 แปลง พื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯห้วยเป้า



201 จา้งเหมาบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชาอัสสัม        60,000.00 60,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วิกานดา ช่างฝ้ัน 60,000 บ. นางสาว วิกานดา ช่างฝ้ัน 60,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00251 ลว. 29 เม.ย.63
จ านวน 2 รายการ

202 จา้งวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จ านวน 14 ตัวอย่าง ทดสอบ 12 26,880.00       26,880.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลางฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26,880 บ. ห้องปฏิบัติการกลางฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00256 ลว. 29 เม.ย.63
รายการ

203 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 12,840.00       12,840.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จ.เจริญการเกษตร 8,400 บ. /บจก. ล้ิมศ กดากุลเคมีเกษตร 4,440 บ. หจก.จ.เจริญการเกษตร 8,400 บ. /บจก. ล้ิมศ กดากุลเคมีเกษตร 4,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00252 ลว. 29 เม.ย.63
PO6304-00253 ลว. 29 เม.ย.63

204 จดัซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอกจ านวน 5 รายการ 5,920.00         5,920.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอกะ อะโกร 5,920 บ. บจก.เอกะ อะโกร 5,920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO6304-00254 ลว. 29 เม.ย.63
205 รายงานขอซ้ือต้นกล้าไม้ไผ่        17,000.00       17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางชัญญานุช ตาบุญ / 17,000 นางชัญญานุช ตาบุญ / 17,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1560 ลว. 1 เม.ย. 63
206 รายงานขอจา้งท าแปลงทดสอบการปรับปรุงระบบการปลูกบุก        15,000.00       15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมาน พิทยากรกุล / 15,000 นายสมาน พิทยากรกุล / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1559 ลว. 1 เม.ย. 63
207 รายงานขอซ้ือหัวพันธ์ุและกล้าพันธ์ุพืชท้องถิ่น        87,750.00       87,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประกอบ ช่วยศรีนวล / 39,250 นายประกอบ ช่วยศรีนวล / 39,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1562 ลว. 1 เม.ย. 63

น.ส.อรพรรณ ประวัติพงสกร / 21,000 น.ส.อรพรรณ ประวัติพงสกร / 21,000
นายสรศักด์ิ อินตากาศ / 27,500 นายสรศักด์ิ อินตากาศ / 27,500

208 รายงานขอจา้งท าแปลงศึกษาการผลิตหัวพันธ์ุบุก        15,000.00       15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารงรักษ์ โสดา / 15,000 นายด ารงรักษ์ โสดา / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1558 ลว. 1 เม.ย. 63
209 รายงานขอจา้งเหมาบริการท าหน้ากากผ้าเฮมพ์          9,000.00          9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนูญ จติต์ใจฉ่ า / 9,000 นายมนูญ จติต์ใจฉ่ า / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1561 ลว. 1 เม.ย. 63
210 รายงานขอซ้ือพัสดุ        93,750.00       93,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมาลัยพาณิชย์ / 93,750 ร้านมาลัยพาณิชย์ / 93,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4655 ลว. 1 เม.ย. 63
211 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์        90,522.00       90,522.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เคเอสบีโปรดักส์ / 90,522 หจก. เคเอสบีโปรดักส์ / 90,522 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4650 ลว. 1 เม.ย. 63
212 รายงานขอซ้ือปุ๋ยคอก (ขี้วัว)        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรพต พนะสัน / 20,000 นายบรรพต พนะสัน / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4715 ลว. 1 เม.ย. 63
213 รายงานขอซ้ือต้นกล้าไผ่รวกและต้นกล้าไผ่ซางหม่น        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ไชยศรี / 20,000 นายสมศักด์ิ ไชยศรี / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4714 ลว. 1 เม.ย. 63
214 รายงานขอซ้ือต้ากล้าไผ่ซางหม่นและไผ่รวก        25,000.00       25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ไชยศรี / 25,000 นายสมศักด์ิ ไชยศรี / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4709 ลว. 1 เม.ย. 63
215 รายงานขอซ้ือต้นกล้าจนัทร์ทองเทศ        15,000.00       15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดอน พนะสัน / 15,000 นายดอน พนะสัน / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4708 ลว. 1 เม.ย. 63
216 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ( น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 )             800.00             800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการเชื้อเพลิง / 800 สถานีบริการเชื้อเพลิง / 800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4658 ลว. 1 เม.ย. 63
217 รายงานขอซ้ือเมล็ดกาแฟอราบิก้า          3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจยัและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มช. / 3,500 ศูนย์วิจยัและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มช. / 3,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4729 ลว. 2 เม.ย. 63
218 รายงานขอจา้งซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางธัญพร วัฒธิภาพ / 5,000 นางธัญพร วัฒธิภาพ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4754 ลว. 3 เม.ย. 63
219 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สายปายค้าวัสดุและปิโตรเลียม / 5,000 หจก. สายปายค้าวัสดุและปิโตรเลียม / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4752 ลว. 3 เม.ย. 63
220 รายงานขอซ้ือพันธ์ุสุกรพันธ์ุไก่        92,905.00       92,905.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิสมัย ปั๋นกัน / 92,905 นางพิสมัย ปั๋นกัน / 92,905 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4776 ลว. 7 เม.ย. 63
221 รายงานขอจา้งซ่อมครุภัณฑ์ ( รถยนต์ลุ่มน้ ากก )        51,700.00       51,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฝางสุวรรณดีเซล / 51,700 ร้านฝางสุวรรณดีเซล / 51,700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4788 ลว. 7 เม.ย. 63
222 รายงานขอจา้งเหมาดูแลรักษาต้นองุ่นฯ        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธ ารง กิตติเดชอมร / 20,000 นายธ ารง กิตติเดชอมร / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1618 ลว. 8 เม.ย. 63
223 รายงานขอจา้งเหมาดูแลรักษาต้นองุ่นฯ        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด ทองค า / 20,000 นายสมคิด ทองค า / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1619 ลว. 8 เม.ย. 63
224 รายงานขอจา้งเหมาจดัเถา ผูกกิ่งฯ        30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ อะปะมา / 30,000 นายยุรนันท์ อะปะมา / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1620 ลว. 8 เม.ย. 63
225 รายงานขอจา้งเหมาจดัเถา ผูกกิ่งฯ          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา ก๋าติ / 5,000 นายยุทธนา ก๋าติ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1621 ลว. 8 เม.ย. 63
226 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร          4,250.00          4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพงศ์เพ็ญ ค ายาน / 4,250 นางพงศ์เพ็ญ ค ายาน / 4,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1622 ลว. 8 เม.ย. 63
227 รายงานขอซ้ือกระเป๋าผ้า/ถุงผ้า        54,000.00       54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บิ๊ก แบ็ก ดีไซน์ / 54,000 ร้าน บิ๊ก แบ็ก ดีไซน์ / 54,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1625 ลว. 8 เม.ย. 63
228 รายงานขอจา้งเหมาตัดไม้ไผ่ส าหรับท าไม้หลัก สูง 1.5 เมตร        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุล อุดทา / 10,000 นายอดุล อุดทา / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1629 ลว. 8 เม.ย. 63
229 รายงานดูแลแปลงและฉีดพ่นสารฯ        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ต่อง ลายค า / 10,000 น.ส.ต่อง ลายค า / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1630 ลว. 8 เม.ย. 63
230 รายงานขอซ้ือต้นกล้าอัสสัมพันธ์ุดี          9,990.00          9,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาก่อ แลเฉอะ / 9,990 นายอาก่อ แลเฉอะ / 9,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4835 ลว. 8 เม.ย. 63
231 รายงานขอจดัซ้ือต้นกล้าไม้ผล        23,350.00       23,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์ บุญรักษา / 17,550 น.ส.เสาวลักษณ์ บุญรักษา / 17,550 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4837 ลว. 8 เม.ย. 63

ร้านประดับไม้มงคล / 5,800 ร้านประดับไม้มงคล / 5,800
232 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ( น้ ามันดีเซล )        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการเชื้อเพลิง / 20,000 สถานีบริการเชื้อเพลิง / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4838 ลว. 8 เม.ย. 63
233 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ( ดีเซล )        12,000.00       12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการเชื้อเพลิง / 12,000 สถานีบริการเชื้อเพลิง / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4847 ลว. 8 เม.ย. 63
234 รายงานขอซ้ืออุปกรณ์ในการปรับปรุงฟาร์มฯ        24,349.00       24,349.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสบเปิงวัสดุก่อสร้าง / 24,349 ร้านสบเปิงวัสดุก่อสร้าง / 24,349 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4864 ลว. 8 เม.ย. 63
235 รายงานขอซ้ืออุปกรณ์ในการปรับปรุงฟาร์มฯ        55,805.85       55,805.85 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจตจ านงค์ / 55,805.85 ร้านเจตจ านงค์ / 55,805.85 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4865 ลว. 8 เม.ย. 63
236 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร        25,200.00       25,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุขใจภัณฑ์ / 25,200 ร้านสุขใจภัณฑ์ / 25,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4870 ลว. 8 เม.ย. 63
237 รายงานขอซ้ืออุปกรณ์ในการปรับปรุงฟาร์มฯ        44,990.00       44,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกวัสดุก่อสร้าง / 44,990 ร้านเอกวัสดุก่อสร้าง / 44,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4874 ลว. 8 เม.ย. 63
238 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ จกัรค าปัน / 10,000 นายอดิศักด์ิ จกัรค าปัน / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4889 ลว. 9 เม.ย. 63
239 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร        29,985.00       29,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จ ากัด / 29,985 ร้านสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จ ากัด / 29,985 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4890 ลว. 9 เม.ย. 63
240 รายงานขอจา้งเหมาแรงงานในพื้นที่        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ อ าไพม้ากุลและ นายอนันต์ พานสกุลบุตร / 20,000 นายอนุรักษ์ อ าไพม้ากุลและ นายอนันต์ พานสกุลบุตร / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4909 ลว. 9 เม.ย. 63
241 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร        85,000.00       85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุขใจภัณฑ์ / 85,000 ร้านสุขใจภัณฑ์ / 85,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4911 ลว. 9 เม.ย. 63
242 รายงานจขอซ้ือวัสกุการเกษตร        85,500.00       85,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุขใจภัณฑ์ / 85,500 ร้านสุขใจภัณฑ์ / 85,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4911 ลว. 9 เม.ย. 63
243 รายงานขอซ้ือต้นกล้าส้ม        14,500.00       14,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรากร ร ามะวุธ / 14,500 นายวรากร ร ามะวุธ / 14,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1654 ลว. 10 เม.ย. 63
244 รายงานขอจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาต้นส้มโอ        16,800.00       16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศิลป์ จนิดาแดง / 16,800 นายพงษ์ศิลป์ จนิดาแดง / 16,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1655 ลว. 10 เม.ย. 63
245 รายงานขอซ้ือกิ่งตอนต้นตอองุ่น        10,500.00       10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศิลป์ จนิดาแดง / 10,500 นายพงษ์ศิลป์ จนิดาแดง / 10,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1656 ลว. 10 เม.ย. 63
246 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง          2,060.00          2,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านห้วยทรายลานทราย / 2,060 ร้านห้วยทรายลานทราย / 2,060 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1657 ลว. 10 เม.ย. 63
247 รายงานขอจดัจา้งเหมาท าโรงเรือน        45,000.00       45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัตน์ วิไล / 45,000 นายรัตน์ วิไล / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1658 ลว. 10 เม.ย. 63
248 รายงานขอจา้งเหมาแรงงานจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า          6,400.00          6,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายผัด กันเสน / 6,400 นายผัด กันเสน / 6,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1659 ลว. 10 เม.ย. 63
249 รายงานขอจา้งเหมาท าหม้อระเหยน้ าผ้ึงระบบปิด        55,200.00       55,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพุฒิสรรค์ พรมเสน / 55,200 นายพุฒิสรรค์ พรมเสน / 55,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1660 ลว. 10 เม.ย. 63



250 รายงานขอจดัซ้ือเมล็ดพันธ์ุถั่วแดงหลวง          1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ โต่พอ / 1,200 นายประสิทธิ โต่พอ / 1,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1651 ลว. 10 เม.ย. 63
251 รายงานขอซ้ือต้นกล้าพลับ          8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเผ่าพงษ์ นันต๊ะ / 8,000 นายเผ่าพงษ์ นันต๊ะ / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1652 ลว. 10 เม.ย. 63
252 รายงานขอจา้งขจดัสารเบื่อเมาออกจากหัวกลอย          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางประเทือง ถาติด / 5,000 นางประเทือง ถาติด / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1653 ลว. 10 เม.ย. 63
253 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าว        30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเล่ม ตาเขียว / 30,000 นายเล่ม ตาเขียว / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4954 ลว. 10 เม.ย. 63
254 รายงานขอซ้ือพันธ์ุปลานิล        30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรุ่งเรือง สุขใจ / 30,000 นายรุ่งเรือง สุขใจ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4955 ลว. 10 เม.ย. 63
255 รายงานขอจดัจา้ง "ผลิตส่ือสนับสนุนชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ฯ"          9,500.00          9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์เจมส์ / 9,500 ร้านมิสเตอร์เจมส์ / 9,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4956 ลว. 10 เม.ย. 63
256 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก        83,000.00       83,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสรี ภู่พิสิฐ / 83,000 หจก. เสรี ภู่พิสิฐ / 83,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4957 ลว. 10 เม.ย. 63
257 รายงานขอซ้ือวัสดุอุกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมฯ        49,800.00       49,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ที กรุ๊ปคอนสตรัคชั่น / 49,800 หจก. อาร์ที กรุ๊ปคอนสตรัคชั่น / 49,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4958 ลว. 10 เม.ย. 63
258 รายงานขอจา้งเหมาบริการจดัท าผ้าทอลวดลายด้ังเดิม        35,000.00       35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจา๋คอน ละชี / 35,000 นางจา๋คอน ละชี / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4959 ลว. 10 เม.ย. 63
259 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฯ      284,975.00     284,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ที กรุ๊ปคอนสตรัคชั่น / 284,975 หจก. อาร์ที กรุ๊ปคอนสตรัคชั่น / 284,975 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4953 ลว. 10 เม.ย. 63
260 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์        51,920.00       51,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวการค้า / 51,920 ร้านสอยดาวการค้า / 51,920 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4996 ลว. 13 เม.ย. 63
261 รายงานขอซ้ือท่อ PE        13,900.00       13,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวการค้า / 13,900 ร้านสอยดาวการค้า / 13,900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4997 ลว. 13 เม.ย. 63
262 รายงานขอจดัซ้ือต้นกล้าเงาะ        53,600.00       53,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัดใด อ่วมบุตร / 53,600 นางรัดใด อ่วมบุตร / 53,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4998 ลว. 13 เม.ย. 63
263 รายงานขอจดัซ้ือต้นกล้าทุเรียน        96,000.00       96,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี ก้อนมณี / 96,000 น.ส.สุปราณี ก้อนมณี / 96,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4999 ลว. 13 เม.ย. 63
264 รายงานขอจดัซ้ือต้นกล้าอโวคาโด        99,000.00       99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนีลวัตร อ่อนปัสสา / 99,000 นายนีลวัตร อ่อนปัสสา / 99,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5000 ลว. 13 เม.ย. 63
265 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุ          9,000.00          9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่โจ ้68 เมล็ดพันธ์ุ / 9,000 ร้านแม่โจ ้68 เมล็ดพันธ์ุ / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4991 ลว. 13 เม.ย. 63
266 รายงานขอซ้ือจดัซ้ือ "วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนชุมชนฯ"        38,130.00       38,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ภู่พิสิฐ 1994 / 38,130 บจก. ภู่พิสิฐ 1994 / 38,130 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4989 ลว. 13 เม.ย. 63
267 รายงานขอซ้ือกล้าเงาะ        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจนัทร์ สรรพนามใหม่ / 10,000 นายจนัทร์ สรรพนามใหม่ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4988 ลว. 13 เม.ย. 63
268 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล        34,900.00       34,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัตน์ นวลทา / 34,900 นายวิวัตน์ นวลทา / 34,900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4987 ลว. 13 เม.ย. 63
269 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ป่าชาวบ้าน        12,500.00       12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาหลุ เยลือ / 12,500 นางอาหลุ เยลือ / 12,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4986 ลว. 13 เม.ย. 63
270 รายงานขอจดัซ้ือวัสดุจดัท าสารล่อมอด        20,020.00       20,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิกร พุ่มชะบา / 20,020 นายนิกร พุ่มชะบา / 20,020 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 4985 ลว. 13 เม.ย. 63
271 รายงานขอซ้ือน้ าผ้ึงจากผ้ึงโพรง        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเวท ก าบุณเรือง และ นายดาซอ ทุ่งท้องไร่ / 20,000 นายประเวท ก าบุณเรือง และ นายดาซอ ทุ่งท้องไร่ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1683 ลว. 13 เม.ย. 63
272 รายงานจา้งเหมาบริการท าหน้ากากผ้าเฮมพ์          9,000.00          9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนูญ จติต์ใจฉ่ า / 9,000 นายมนูญ จติต์ใจฉ่ า / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1690 ลว. 14 เม.ย. 63
273 รายงานขอซ้ือวัสดุดิบอาหารสัตว์        41,250.00       41,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง / 41,250 งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง / 41,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1691 ลว. 14 เม.ย. 63
274 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        15,000.00       15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. สุขุมวิสเซอร์วิส จ ากัด / 15,000 บจก. สุขุมวิสเซอร์วิส จ ากัด / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5131 ลว. 15 เม.ย. 63
275 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง        18,800.00       18,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุกุล เขื่อนค า / 18,800 นายอนุกุล เขื่อนค า / 18,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5132 ลว. 15 เม.ย. 63
276 รายงานขอจา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ 3559 เชียงใหม่          6,630.00          6,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างน้อย / 6,630 อู่ช่างน้อย / 6,630 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5134 ลว. 15 เม.ย. 63
277 รายงานขอจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์          4,998.00          4,998.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ณรงค์บริการ / 4,998 ร้าน ณรงค์บริการ / 4,998 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5124 ลว. 15 เม.ย. 63
278 รายงานขอซ้ืเมล็ดพันธ์ุสลัด        30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงนุช กุศล / 30,000 นางนงนุช กุศล / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5117 ลว. 15 เม.ย. 63
279 รายงานขอจดัซ้ือแกนเฮมพ์ป่น          9,600.00          9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด / 9,600 สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ ากัด / 9,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5116 ลว. 15 เม.ย. 63
280 รายงานขอซ้ือสารชีวภัณฑ์          6,600.00          6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ทีพีซี ซุปเปอร์ริชแอนด์แลนด์ 888 จ ากัด / 6,600 บจก. ทีพีซี ซุปเปอร์ริชแอนด์แลนด์ 888 จ ากัด / 6,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5118 ลว. 15 เม.ย. 63
281 รายงานขอซ้ือสารชีวภัณฑ์        14,250.00       14,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง / 14,250 มูลนิธิโครงการหลวง / 14,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5119 ลว. 15 เม.ย. 63
282 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง        29,671.10       29,671.10 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นามจนัทร์ลักษณ์ / 29,671.10 หจก. นามจนัทร์ลักษณ์ / 29,671.10 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5120 ลว. 15 เม.ย. 63
283 รายงานขอจา้งเหมาปรับที่ดินเพื่อการเกษตร          6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร กองเมือง / 6,000 นายสาคร กองเมือง / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5145 ลว. 15 เม.ย. 63
284 รายงานขอจา้งเหมาบริการขนน้ าเพื่อใช้ภ่ยในศูนย์เรียนรู้        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ผกาสินี แซ่แซ้ / 10,000 น.ส.ผกาสินี แซ่แซ้ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5146 ลว. 15 เม.ย. 63
285 รายงานขอซ้ือกล้าไม้        84,500.00       84,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ ไพรวิภาวี / 14,250 นายสุวิทย์ ไพรวิภาวี / 14,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5147 ลว. 15 เม.ย. 63

ร้านจรีุย์พันธ์ุไม้ / 70,250 ร้านจรีุย์พันธ์ุไม้ / 70,250
286 รายงานขอเหมาจดัท าลังผ้ึงโพรงพร้อมทาไขผ้ึง        11,000.00       11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประมวล ย่ังยืน / 11,000 นายประมวล ย่ังยืน / 11,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5148 ลว. 15 เม.ย. 63
287 รายงานขอซ้ือกล้าไม้และขี้วัว        90,450.00       90,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ์ บุญรักษา / 80,400 น.ส. เสาวลักษณ์ บุญรักษา / 80,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5149 ลว. 15 เม.ย. 63

นายวิวัฒน์ นวลทา / 10,050 นายวิวัฒน์ นวลทา / 10,050
288 รายงานขอซ้ืออาหารสัตว์        35,000.00       35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ฟาร์มเจแ๊ดง / 35,000 บจก. ฟาร์มเจแ๊ดง / 35,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5150 ลว. 15 เม.ย. 63
289 รายงานขอซ้ือขี้วัว          4,000.00          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุวิมล เขียวปัญญา / 4,000 นางสุวิมล เขียวปัญญา / 4,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5152 ลว. 15 เม.ย. 63
290 รายงานขอจา้งเหมาซ่อมรถไถพรวนดิน          3,140.00          3,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ ง้วนกันทะ / 3,140 นายสมบัติ ง้วนกันทะ / 3,140 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5153 ลว. 15 เม.ย. 63
291 รายงานจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์          4,980.00          4,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประชันต์ อนันตการ / 4,980 นายประชันต์ อนันตการ / 4,980 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5154 ลว. 15 เม.ย. 63
292 รายงานขอจา้งเหมาเย็บหน้ากากอนามัย        50,500.00       50,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นาแส จะลา / 6,250 น.ส.นาแส จะลา / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5155 ลว. 15 เม.ย. 63

นางทัศนีย์ สารเก่ง / 5,500 นางทัศนีย์ สารเก่ง / 5,500
น.ส.อรวี แซ่ว่าง / 5,000 น.ส.อรวี แซ่ว่าง / 5,000
นางลัดดาวัลย์ สุขนภาศิริ / 6,250 นางลัดดาวัลย์ สุขนภาศิริ / 6,250
น.ส.ศิริกาญจน์ เล่เชอกู่ / 6,250 น.ส.ศิริกาญจน์ เล่เชอกู่ / 6,250
นางศรีนวล ชัยประเสริฐ / 3,750 นางศรีนวล ชัยประเสริฐ / 3,750
น.ส.เขมิกา รุ่งลักษณมี / 5,000 น.ส.เขมิกา รุ่งลักษณมี / 5,000
นางจนัทนา แสงค า / 12,500 นางจนัทนา แสงค า / 12,500

293 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล        45,000.00       45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชคอุดม แก้วมณี / 45,000 นายโชคอุดม แก้วมณี / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5157 ลว. 15 เม.ย. 63
294 รายงานขอซ้ือขี้วัว        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุวิมล เขียวปัญญา / 20,000 นางสุวิมล เขียวปัญญา / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5158 ลว. 15 เม.ย. 63
295 รายงานขอซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ        34,500.00       34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชัญญา ซูมบุษย์ / 34,500 น.ส.ชัญญา ซูมบุษย์ / 34,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5159 ลว. 15 เม.ย. 63



296 รายงานขอซ้ืออุปกรณ์ป้องกันการระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา        25,000.00       25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิศมัย กันแก้ว / 25,000 นางพิศมัย กันแก้ว / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5160 ลว. 15 เม.ย. 63
297 รายงานขอซ้ือต้นกล้าชา        50,000.00       50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาบโจวยา ชะมือ / 50,000 นาบโจวยา ชะมือ / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5161 ลว. 15 เม.ย. 63
298 รายงานขอซ้ืออุปกรณ์ป้องกันการระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา        49,914.00       49,914.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ ช านาญกิจพนา / 49,914 นายอภิสิทธ์ิ ช านาญกิจพนา / 49,914 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5162 ลว. 15 เม.ย. 63
299 รายงานขอซ้ือท่อ PVC        87,000.00       87,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ค้าวัสดุ / 87,000 นายชัยวัฒน์ ค้าวัสดุ / 87,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5188 ลว. 16 เม.ย. 63
300 รายงานขอซ้ือขี้วัวแห้ง        29,750.00       29,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ สถิรกลุพงค์ / 29,750 นายจ านงค์ สถิรกลุพงค์ / 29,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5201 ลว. 16 เม.ย. 63
301 รายงานขอซ้ือขี้วัวแห้ง        29,750.00       29,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนนมผาต้ัง จ ากัด / 29,750 สหกรณ์โคนนมผาต้ัง จ ากัด / 29,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5200 ลว. 16 เม.ย. 63
302 รายงานขอซ้ือพัสดุ      413,470.00     413,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฉีหลิง คอนสตรัคชั่น / 413,470 หจก. ฉีหลิง คอนสตรัคชั่น / 413,470 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5189 ลว. 16 เม.ย. 63
303 รายงานขอซ้ือพัสดุ      212,800.00     212,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศรีกะอางสยามกรุ๊ป / 212,800 หจก. ศรีกะอางสยามกรุ๊ป / 212,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5205 ลว. 16 เม.ย. 63
304 รายงานขอซ้ืออุปกรณ์เพาะเห็ด        50,000.00       50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจริะพันธ์ มุกดา / 50,000 นางจริะพันธ์ มุกดา / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5283 ลว. 17 เม.ย. 63
305 รายงานขอซ้ือหัวพันธ์ุบุก          9,990.00          9,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนา บุษบาสดใส / 9,990 นายพนา บุษบาสดใส / 9,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5277 ลว. 17 เม.ย. 63
306 รายงานขอซ้ือกล้าไม้        30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาดุลย์ หวังวนวัฒน์ / 30,000 นายอาดุลย์ หวังวนวัฒน์ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5289 ลว. 20 เม.ย. 63
307 รายงานขอจา้งซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า          4,300.00          4,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทิดทัย สอนวงษา / 4,300 นายเทิดทัย สอนวงษา / 4,300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5341 ลว. 20 เม.ย. 63
308 รายงานขอซ้ือกล้าอะโวคาโด        31,500.00       31,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ นวลทา / 31,500 นายวิวัฒน์ นวลทา / 31,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5342 ลว. 20 เม.ย. 63
309 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง        29,960.00       29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชลนที ไวยเนตร / 29,960 น.ส.ชลนที ไวยเนตร / 29,960 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5343 ลว. 20 เม.ย. 63
310 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร ( ขี้วัวและขี้หมู )        64,000.00       64,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกั้ง แซ่ย่าง / 30,000 นางกั้ง แซ่ย่าง / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5336 ลว. 20 เม.ย. 63

นางวิภา แซ่ล้ี / 34,000 นางวิภา แซ่ล้ี / 34,000
311 รายงานขอซ้ือปุ๋ยหมัก        47,500.00       47,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอะ แซ่ย่าง / 47,500 นายอะ แซ่ย่าง / 47,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5334 ลว. 20 เม.ย. 63
312 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล        50,000.00       50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเวียงสาพันธ์ุไม้ / 50,000 ร้านเวียงสาพันธ์ุไม้ / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5381 ลว. 21 เม.ย. 63
313 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล        45,034.00       45,034.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเวียงสาพันธ์ุไม้ / 45,034 ร้านเวียงสาพันธ์ุไม้ / 45,034 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5382 ลว. 21 เม.ย. 63
314 รายงานขอซ้ือไผ่เล้ียง          5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อาซึ ยูลิ / 5,300 น.ส.อาซึ ยูลิ / 5,300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5377 ลว. 21 เม.ย. 63
315 รายงานขอซ้ือกล้าหวาย          9,990.00          9,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อาซึ ยูลิ / 9,990 น.ส.อาซึ ยูลิ / 9,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5376 ลว. 21 เม.ย. 63
316 รายงานขอซ้ือปุ๋ยขี้วัว        49,980.00       49,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปาณียา แซ่ย่าง / 24,990 น.ส.ปาณียา แซ่ย่าง / 24,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5405 ลว. 21 เม.ย. 63

นายสุค า สีใจค า / 24,990 นายสุค า สีใจค า / 24,990
317 รายงานขอซ้ือกล้าไม้        29,995.00       29,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปฏิพันธ์ิ วนาสถิตย์ / 29,995 นายปฏิพันธ์ิ วนาสถิตย์ / 29,995 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5411 ลว. 21 เม.ย. 63
318 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล บุกและวัสดุการเกษตร        94,780.00       94,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์ พันธ์ุไม้ / 37,600 ร้านชัยวัฒน์ พันธ์ุไม้ / 37,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5461 ลว. 22 เม.ย. 63

ร้านห้วยแก็ตการเกษตรและก่อสร้าง / 7,930 ร้านห้วยแก็ตการเกษตรและก่อสร้าง / 7,930
ร้านวิทยาการเกษตร / 34,2850 ร้านวิทยาการเกษตร / 34,2850
น.ส.พิชชานันท์ แตะวอ / 15,000 น.ส.พิชชานันท์ แตะวอ / 15,000

319 รายงานขอซ้ือกล้าไม้และวัสดุก่อสร้าง        89,310.00       89,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. สายัณห์ก่อสร้าง (2018) / 54,310 บจก. สายัณห์ก่อสร้าง (2018) / 54,310 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5460 ลว. 22 เม.ย. 63
น.ส. วัลภา ป่ากู่ / 35,000 น.ส. วัลภา ป่ากู่ / 35,000

320 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร ( เมล็ดพันธ์ุถั่วลิสงและถั่วแดงหลวง )          4,900.00          4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายผจญ ชาญชาติชาย / 4,900 นายผจญ ชาญชาติชาย / 4,900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.1766 ลว. 22 เม.ย. .63
321 รายงานขอจา้งเหมาบริการวิเคราะห์การป้องกันรังสียูวีฯ        30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนูญ จติต์ใจฉ่ า / 30,000 นายมนูญ จติต์ใจฉ่ า / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1764 ลว. 22 เม.ย. 63
322 รายงานขอจา้งเหมาบริการบรรจหุีบห่อหน้ากากเฮมพ์        12,000.00       12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. อริยาภรณ์ โปธิ / 12,000 น.ส. อริยาภรณ์ โปธิ / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1768 ลว. 22 เม.ย. 63
323 รายงานขอซ้ือสารเคมี          9,340.00          9,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. นูทาร์ลิค / 9,340 บจก. นูทาร์ลิค / 9,340 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1769 ลว. 22 เม.ย. 63
324 รายงานขอซ้ือสารเคมี        20,701.00       20,701.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ยูไนเต็ดเคมี แอนด์ เทรดด้ิง / 20,701 บจก. ยูไนเต็ดเคมี แอนด์ เทรดด้ิง / 20,701 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1770 ลว. 22 เม.ย. 63
325 รายงานขอจา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บธ 564 ชม          9,080.00          9,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างน้อย / 9,080 อู่ช่างน้อย / 9,080 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5501 ลว. 23 เม.ย. 63
326 รายงานขอซ้ือปัจจยัการผลิตสนับสนุนกลุ่มหัตถกรรม        17,500.00       17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพิน ฐานะ / 17,500 นางสุพิน ฐานะ / 17,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5500 ลว. 23 เม.ย. 63
327 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุถั่ว        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ กันทะเสน / 10,000 นายประเสริฐ กันทะเสน / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5498 ลว. 23 เม.ย. 63
328 รายงานขอซ้ือแอลกอฮอล์แบบเติมขนาด 1 ลิตร        16,800.00       16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เคซ๊ซีพี 2011 กรุ๊ป / 16,800 บจก. เคซ๊ซีพี 2011 กรุ๊ป / 16,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5495 ลว. 23 เม.ย. 63
329 รายงานขอซ้ือเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 200 กรัม        24,000.00       24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง / 24,000 มูลนิธิโครงการหลวง / 24,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5494 ลว. 23 เม.ย. 63
330 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร          4,560.00          4,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงชีวภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง / 4,560 โรงชีวภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง / 4,560 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5492 ลว. 23 เม.ย. 63
331 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร        25,000.00       25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบัวดอยสมุนไพร / 25,000 ร้านบัวดอยสมุนไพร / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5489 ลว. 23 เม.ย. 63
332 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร          6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเดชา ลุงจิง่ / 6,000 นายเดชา ลุงจิง่ / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5490 ลว. 23 เม.ย. 63
333 รายงานขอซ้ือไขผ้ึงธรรมชาติ        24,000.00       24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วนิดา สุนันต๊ะ / 24,000 น.ส.วนิดา สุนันต๊ะ / 24,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1785 ลว. 23 เม.ย. 63
334 รายงานขอจดัจา้งเย็บหน้ากากอนามัย        28,700.00       28,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อ านวย ใจปิง / 3,700 น.ส.อ านวย ใจปิง / 3,700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.  5524 ลว. 23 เม.ย. 63

น.ส. เขมิกา รุ่งลักษมี / 12,500 น.ส. เขมิกา รุ่งลักษมี / 12,500
นางอาบ่ะ ซึมือ / 12,500 นางอาบ่ะ ซึมือ / 12,500

335 รายงานขอจดัจา้งเย็บหน้ากากอนามัย        79,000.00       79,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางออนศรี กุยวารี / 19,500 นางออนศรี กุยวารี / 19,500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5525 ลว. 23 เม.ย. 63
นางพวงผกา ชาญกิจการแผน / 7,500 นางพวงผกา ชาญกิจการแผน / 7,500
นางสมัย ทาศักด์ิ / 10,000 นางสมัย ทาศักด์ิ / 10,000
น.ส. มาลี คงคาจามีกร / 5,000 น.ส. มาลี คงคาจามีกร / 5,000
นางอาเมอ แซ่ลี / 7,000 นางอาเมอ แซ่ลี / 7,000
น.ส. จริาวรรณ แซ่ถัง / 25,000 น.ส. จริาวรรณ แซ่ถัง / 25,000

336 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุเบบี้ฮ่องเต้          8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมณีรัตน์ เพอเมี๊ยะ / 8,000 นางมณีรัตน์ เพอเมี๊ยะ / 8,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5527 ลว. 23 เม.ย. 63
337 รายงานขอจา้งเหมาผลิตอิฐบล๊อคผสมแกนเฮมพ์        50,000.00       50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปอ แซ่ว่าง / 50,000 นายปอ แซ่ว่าง / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5528 ลว. 23 เม.ย. 63



338 รายงานขอซ้ือกล้าอะโวคาโด        70,000.00       70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ นวลทา / 70,000 นายวิวัฒน์ นวลทา / 70,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5529 ลว. 23 เม.ย. 63
339 รายงานขอซ้ือกล้าจนัทร์ทองเทศ        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดารุณี โรจน์ปกรณ์ / 10,000 นางดารุณี โรจน์ปกรณ์ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5533 ลว. 23 เม.ย. 63
340 รายงานขอจา้งเหมากรอกดินใส่ถุง        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายก่อดาแฮ พลอยดีจริง / 10,000 นายก่อดาแฮ พลอยดีจริง / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5534 ลว. 23 เม.ย. 63
341 รายงานขอซ้ือเมล็ดหน่อไม้ฝร่ัง          3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร จนัทะเศษ / 3,000 นายสุนทร จนัทะเศษ / 3,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5535 ลว. 23 เม.ย. 63
342 รายงานขอซ้ือ วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนชุมชนฯ        40,000.00       40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พร้าวสินไพศาล / 40,000 หจก. พร้าวสินไพศาล / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5557 ลว. 23 เม.ย. 63
343 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง          4,992.00          4,992.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ยูเมะการค้า / 4,992 ยูเมะการค้า / 4,992 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5558 ลว. 23 เม.ย. 63
344 รายงานขอซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์และเคร่ืองตัดหญ้า          4,970.00          4,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สิวิตา อินนา / 4,970 สิวิตา อินนา / 4,970 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5559 ลว. 23 เม.ย. 63
345 รายงานขอซ้ือกล้าหญ้าแฝก          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 5,000 นายพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5584 ลว. 24 เม.ย. 63
346 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ดอก        29,960.00       29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 29,960 นายพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 29,960 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5585 ลว. 24 เม.ย. 63
347 รายงานขอจดัจา้งเหมารถกระบะรถผลผลิต          9,000.00          9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ แซ่ลี / 9,000 นายภานุวัฒน์ แซ่ลี / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5586 ลว. 24 เม.ย. 63
348 รายงานขอจดัจา้งซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์          3,200.00          3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาคริต จนัชะนะกิจ / 3,200 นายชาคริต จนัชะนะกิจ / 3,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5583 ลว. 24 เม.ย. 63
349 รายงานขอซ้ือกล้าแฝก        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล ปรีชา และนายสิงห์ค า จนัทา / 20,000 นายนพดล ปรีชา และนายสิงห์ค า จนัทา / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5582 ลว. 24 เม.ย. 63
350 รายงานขอจดัจา้งเหมาท าโครงสร้างโรงเรืยนปลูกผัก ( ไม้ไผ่ )        45,000.00       45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสาร์ค า ทูเดอะ / 54,000 นายเสาร์ค า ทูเดอะ / 54,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5572 ลว. 24 เม.ย. 63
351 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุลิสง        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยา ศรีแก้ว / 20,000 นายสุริยา ศรีแก้ว / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5576 ลว. 24 เม.ย. 63
352 รายงานขอซ้ือกล้าจนัทร์ทองเทศ และกล้ามะแขว่น        90,000.00       90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล พออิเว และนางเฉลียว วิไล / 90,000 นายสมพล พออิเว และนางเฉลียว วิไล / 90,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5571 ลว. 24 เม.ย. 63
353 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ผล        11,750.00       11,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 11,750 นายพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 11,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5575 ลว. 24 เม.ย. 63
354 รายงานขอซ้ือกล้าเงาะ และกล้ากาแฟ        62,475.00       62,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุภาพ มณีฉาย และน.ส.นิภาภรณ์ สุดโท / 62,475 นายสุภาพ มณีฉาย และน.ส.นิภาภรณ์ สุดโท / 62,475 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5574 ลว. 24 เม.ย. 63
355 รายงานขอจา้งติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง          1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต / 1,284 บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต / 1,284 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สผ. 465 ลว. 24 เม.ย. 63
356 รายงานขอจา้งเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลฯ          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 5,000 นายพงศ์สิงห์ แซ่ลี / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1821 ลว. 27 เม.ย. 63
357 รายงานขอซ้ือผ้าสะท้อนรังสีอินฟาเรด        40,000.00       40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเก้าไร่เกษตรเจริญ / 40,000 ร้านเก้าไร่เกษตรเจริญ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5632 ลว. 27 เม.ย. 63
358 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง          6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เชียงใหม่ลักษณพงษ์ / 6,000 บจก. เชียงใหม่ลักษณพงษ์ / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5635 ลว. 27 เม.ย. 63
359 รายงานขอจา้งเหมาขุดลอกหน้าฝายและขุดลอกตะกอนฯ        30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ ลุงค า / 30,000 นายณรงค์ ลุงค า / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5634 ลว. 27 เม.ย. 63
360 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์บริหารจดัการน้ า        59,900.00       59,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสอยดาวการค้า / 59,900 ร้านสอยดาวการค้า / 59,900 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5633 ลว. 27 เม.ย. 63
361 รายงานขอซ้ือกล้าไม้ท้องถิ่น        40,000.00       40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีจนัทร์ อรินทร / 40,000 น.ส.ศรีจนัทร์ อรินทร / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5637 ลว. 27 เม.ย. 63
362 รายงานขอซ้ือมูลวัว          8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยูเฃฟ คนสวรรค์ / 8,840 นายยูเฃฟ คนสวรรค์ / 8,840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5625 ลว. 27 เม.ย. 63
363 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการฯ        32,425.00       32,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชลลดาการค้าวัสดุ / 32,425 ร้านชลลดาการค้าวัสดุ / 32,425 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5680 ลว. 28 เม.ย. 63
364 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการฯ        75,000.00       75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิงห์ค า ใบยา / 75,000 นายสิงห์ค า ใบยา / 75,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5679 ลว. 28 เม.ย. 63
365 รายงานขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว          2,740.00          2,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอเบเกอร์ช๊อยส์ / 2,740 ร้าน เจ.เอเบเกอร์ช๊อยส์ / 2,740 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5678 ลว. 28 เม.ย. 63
366 รายงานขอจดัซ้ือเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์สเปรย์        15,994.60       15,994.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ศรีมงคลกรุ๊ป (บางกอก) / 15,994.60 บจก. ศรีมงคลกรุ๊ป (บางกอก) / 15,994.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5687 ลว. 28 เม.ย. 63
367 รายงานขอจดัจา้งเย็บหน้ากากอนามัย          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอิศราพร ค าแคว่น / 5,000 นางอิศราพร ค าแคว่น / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5688 ลว. 28 เม.ย. 63
368 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร        29,970.00       29,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สุวรรณแม่ระมาด โดย น.ส.สิริเกศ สุวรรณ์ / 29,970 หจก. สุวรรณแม่ระมาด โดย น.ส.สิริเกศ สุวรรณ์ / 29,970 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5689 ลว. 28 เม.ย. 63
369 รายงานขอจดัจา้งเหมาท าแนวกันไฟ        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนุกูล เสียงทอง / 5,000 นายนุกูล เสียงทอง / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5695 ลว. 28 เม.ย. 63

นายฮอลล์ พร้อมรอด / 5,000 นายฮอลล์ พร้อมรอด / 5,000
370 รายงานขอจดัซ้ือเจลแอลกอฮอล์        26,435.00       26,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจริยา พรมเสน / 26,435 นางจริยา พรมเสน / 26,435 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5686 ลว. 28 เม.ย. 63
371 รายงานขอจดัจา้งเหมาแรงงานปรับพื้นที่เป็นขั้นบันได        28,320.00       28,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวรรธน์ ลาภิยะ / 28,320 นายธนวรรธน์ ลาภิยะ / 28,320 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5700 ลว. 28 เม.ย. 63
372 รายงานขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว        17,250.00       17,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสยามแพค / 17,250 ร้านสยามแพค / 17,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5681 ลว. 28 เม.ย. 63
373 รายงานขอจา้งเหมาตัดหญ้าและก าจดัวัชพืช          4,000.00          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธ์ิ บุญทอง / 4,000 นายบุญญฤทธ์ิ บุญทอง / 4,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 1830 ลว. 28 เม.ย. 63
374 รายงานขอซ้ือพืชสมุนไพร        26,700.00       26,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวนแดงจนิดา / 26,700 ร้านสวนแดงจนิดา / 26,700 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5735 ลว. 29 เม.ย. 63
375 รายงานขอจา้งเหมารถกระบะทุกตอนเดียว รวมน้ ามันเชื้อเพลิง          6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ ทองชาติ / 6,000 นายณัฐพงศ์ ทองชาติ / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5736 ลว. 29 เม.ย. 63
376 รายงานขอจดัจา้งท าฝายชะลอความชุ่มชืน        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนภาส จรุงไพศาล / 10,000 นายมนภาส จรุงไพศาล / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5734 ลว. 29 เม.ย. 63

นายพสุดี เมฆาปราโมทย์ / 10,000 นายพสุดี เมฆาปราโมทย์ / 10,000
377 รายงานขอซ้ือมูลสัตว์        20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพุฒ ไชยปาละ / 20,000 นายพุฒ ไชยปาละ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 2733 ลว. 29 เม.ย. 63
378 รายงานขอซ้ือขี้วัวแห้งและเศษข้าวโพดเล้ียวสัตว์        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสังวาลย์ ค าถา / 10,000 นายสังวาลย์ ค าถา / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5732 ลว. 29 เม.ย. 63
379 รายงานขอซ้ือต้นกล้ากาแฟและเมล็ดพันธ์ุอราบิก้า        90,000.00       90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจยัและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มช. / 90,000 ศูนย์วิจยัและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มช. / 90,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5730 ลว. 29 เม.ย. 63
380 รายงานขอจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์การท าแปลง        49,860.00       49,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ์ ศุทธกูลการณ์ / 49,860 นายศุภวิชญ์ ศุทธกูลการณ์ / 49,860 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5729 ลว. 29 เม.ย. 63
381 รายงานขอซ้ือต้นกล้าอะโวคาโด        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย จติอารี / 10,000 นายสิทธิชัย จติอารี / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5728 ลว. 29 เม.ย. 63
382 รายงานขอซ้ือต้นกล้าสักทอง        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย จติอารี / 10,000 นายสิทธิชัย จติอารี / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5727 ลว. 29 เม.ย. 63
383 รายงานขอซ้ือต้นกล้ามะกรูด        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย จติอารี / 10,000 นายสิทธิชัย จติอารี / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5726 ลว. 29 เม.ย. 63
384 รายงานซ้ือต้นกล้าผักหวานป่า        10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย จติอารี / 10,000 นายสิทธิชัย จติอารี / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5725 ลว. 29 เม.ย. 63
385 รายงานขอจา้งซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช ฝ้ันพรมมิทร์ / 5,000 นายกิตติธัช ฝ้ันพรมมิทร์ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5724 ลว. 29 เม.ย. 63
386 รายงานขอจา้งซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผห 1600 ชม.          6,200.00          6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างน้อย / 6,200 อู่ช่างน้อย / 6,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5723 ลว. 29 เม.ย. 63
387 รายงานขอซ้ือต้นชาอู่หลงก้านอ่อน        15,000.00       15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อิง จองสามมหาชัย / 15,000 น.ส.อิง จองสามมหาชัย / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5745 ลว. 29 เม.ย. 63
388 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร          8,420.00          8,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Best Orchids Export Co.,Ltd / 8,420 Best Orchids Export Co.,Ltd / 8,420 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5766 ลว. 29 เม.ย. 63
389 รายงานขอซ้ือวัสดุไฟฟ้า          5,768.20          5,768.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. โปลีการไฟฟ้า / 5,768.20 บจก. โปลีการไฟฟ้า / 5,768.20 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5767 ลว. 29 เม.ย. 63



390 รายงานขอจดัซ้ือวัสดุการเกษตรและก่อสร้าง        47,788.70       47,788.70 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายเคมีคอล กรุ๊ป / 8,370 ร้านเชียงรายเคมีคอล กรุ๊ป / 8,370 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5775 ลว. 30 เม.ย. 63
ร้านชณากานต์ / 33,630 ร้านชณากานต์ / 33,630
นายครองสิทธ์ิ ปัญญาฟู / 5,788.70 นายครองสิทธ์ิ ปัญญาฟู / 5,788.70

391 รายงานขอจา้งเหมาท าแนวกันไฟ          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมัคร ยอดอ่อน / 5,000 นายสมัคร ยอดอ่อน / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 5576 ลว. 30 เม.ย. 63



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 27,834.35       กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 27,834.35         เสนอรำคำรำยเดียว PO6304-00001
ลว. 7 เม.ย. 63

2 จ้ำงเหมำรถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมคนขับและน้้ำมันเช้ือเพลิง 133,100.00      133,100.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยปรำโนชน์ ปันทะนำ 133,100.00     นำยปรำโนชน์ ปันทะนำ 133,100.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00002
จ้ำนวน 121 วัน 2.นำงสำวนริศรำ ใจแก้ว 139,150.00     ลว. 2 เม.ย. 63

3.นำงสำวสุทธิดำ ทองดอกแดง 145,200.00     

3 จ้ำงท้ำตรำยำง จ้ำนวน 51 รำยกำร 12,630.00        12,630.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนจ้ำนงค์กำรช่ำงเชียงใหม่ โดยนำงสำวผ่องศรี พรรณเท่ียง 12,630.00       ร้ำนจ้ำนงค์กำรช่ำงเชียงใหม่ โดยนำงสำวผ่องศรี พรรณเท่ียง 12,630.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00003
2.ร้ำนสำมำรถบล๊อค 15,550.00       ลว. 9 เม.ย. 63
3.ร้ำนเบบ้ี บล็อค ตรำยำง 13,990.00       

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 19 รำยกำร 34,110.00        34,110.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 34,110.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 34,110.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00004
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุพิมวัสดุ 35,168.00       ลว. 13 เม.ย. 63
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 34,934.00       

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 95 รำยกำร 111,633.50      111,633.50      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 120,502.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 55,172.50         พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6304-00005
2.บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 142,075.00     (จ้ำนวน 59 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำต้่ำสุด ลว. 17 เม.ย. 63
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 138,209.00     
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อินเตอร์สเปเซียลโปรดักท์ 5,305.00         บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 47,686.00         PO6304-00006

(จ้ำนวน 19 รำยกำร) ลว. 17 เม.ย. 63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่สมุดลำนนำ 8,775.00           PO6304-00007
(จ้ำนวน 17 รำยกำร) ลว. 17 เม.ย. 63

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เกษตร จ้ำนวน 5 รำยกำร 40,000.00        40,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 40,000.00       ร้ำนสมนึกกำรเกษตร โดยนำงสมนึก สมทรัพย์ 40,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00008
2.ร้ำนพฤกษำ-ดอยค้ำ โดยนำยภำนุพงศ์ ตระกำรศิรินนท์ 44,550.00       ลว. 22 เม.ย. 63
3.ร้ำนอ๊ิดธนโชค โดยนำยเจษฎำ เจริญสุข 42,920.00       

7 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 13 รำยกำร 420,000.00      420,000.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำยยุทธชัย แซ่ลี 420,000.00     นำยยุทธชัย แซ่ลี 420,000.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00009
2.ว่ำท่ี ร.ต.ชนุตร์ หวังวนวัฒน์ 455,000.00     ลว. 23 เม.ย. 63
3.นำงสุรดำ ชูภูษณพงศ์ 490,000.00     

8 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2,850.00          2,850.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 2,850.00         บริษัท เด่นชัยเทค จ้ำกัด 2,850.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6304-00010
ลว. 23 เม.ย. 63

9 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ อำคำร AR24 ห้องจักรยำน 3,477.50          3,477.50          เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 3,477.50         บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จ้ำกัด 3,477.50           เสนอรำคำรำยเดียว PO6304-00011
ลว. 24 เม.ย. 63

10 จ้ำงปรับปรุงกำรแสดงผลข้อมูลพรรณไม้ 15,000.00        15,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยธรำกร ไชยเวช 15,000.00       นำยธรำกร ไชยเวช 15,000.00         เสนอรำคำรำยเดียว PO6304-00012
ลว. 24 เม.ย. 63

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 19,950.00        19,950.00        เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 19,950.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 19,950.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00013
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุพิมวัสดุ 21,750.00       ลว. 27 เม.ย. 63
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 20,850.00       

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน 23 รำยกำร 29,953.00        29,953.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด 29,953.00       บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด 29,953.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00014
2.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป จ้ำกัด 33,425.00       ลว. 29 เม.ย. 63
3.บริษัท ออปส์ คอร์เปอเรช่ัน จ้ำกัด 34,807.00       

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 340.00             340.00             เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 340.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 340.00              เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00015
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุพิมวัสดุ 355.00            ลว. 29 เม.ย. 63
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 350.00            

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองอบผ้ำ Whirlpool 4,000.00          4,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 4,000.00         นำยคณำธิป ธนำภูวนัท 4,000.00           เสนอรำคำรำยเดียว PO6304-00001
ลว. 1 เม.ย. 63

15 ซ้ือต้นพวงโกเมน 90,000.00        90,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 90,000.00       สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 90,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00002
2.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 120,000.00     ลว. 1 เม.ย. 63
3.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 135,000.00     

16 ซ้ือหัวพันธ์ุปทุมมำ จ้ำนวน 26 รำยกำร 400,000.00      399,950.00      เฉพำะเจำะจง 1.นำงกุญช์ชญำ สวัสดี 399,950.00     นำงกุญช์ชญำ สวัสดี 399,950.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00003
2.นำงแสวง ค้ำจม 410,200.00     ลว. 1 เม.ย. 63
3.นำงนิติยำ โคตพันธ์ 425,250.00     

17 ซ้ือวัสดุส้ำหรับซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองมือกำรเกษตร จ้ำนวน 50 รำยกำร 255,992.00      255,992.00      เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 255,992.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 255,992.00       เสนอรำคำต้่ำสุด PO6304-00004
2.บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ้ำกัด 268,040.00     ลว. 15 เม.ย. 63
3.ร้ำนตนำนุวัฒน์ 273,048.00     

18 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 13,560.00        13,560.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ข้ำวสำร โดยนำยวัชรพงษ์ ทำโน 13,560.00       ร้ำนพงษ์ข้ำวสำร โดยนำยวัชรพงษ์ ทำโน 13,560.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.93

19 ซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโรคเช้ือไวรัส Corona 10,000.00        10,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวเนตรนภำ บุญทอง 10,000.00       นำงสำวเนตรนภำ บุญทอง 10,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.95
2.นำงนวลจันทร์ ปัญญำ 12,500.00       
3.นำงนุช ใจเสือ 15,000.00       

20 ซ้ือแผ่นโรมำร์ค 24,000.00        24,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.นำยสีห์กำรุณ นิยมสุข 24,000.00       นำยสีห์กำรุณ นิยมสุข 24,000.00         เสนอรำคำต้่ำสุด บย.96
2.บริษัท เอ แอนด์ ซี อินดัสเตรียล ซัพพลำย จ้ำกัด 28,355.00       
3.บริษัท แอดวินเทค จ้ำกัด 28,890.00       

21 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 67 รำยกำร 80,400.00        80,400.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สวนบัวฟ้ำ จ้ำกัด 80,400.00       บริษัท สวนบัวฟ้ำ จ้ำกัด 80,400.00         เสนอรำคำรำยเดียว บย.97

22 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 3,375.00          3,375.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกสวนถำด โดยนำงสำวปุณยนุช พชรภำรัตน์ 3,375.00         ร้ำนไข่มุกสวนถำด โดยนำงสำวปุณยนุช พชรภำรัตน์ 3,375.00           เสนอรำคำรำยเดียว บย.18
จ้ำนวน 19 รำยกำร

23 จ้ำงปรับปรุงถนนและผิวจรำจรลำนจอดรถ 2,000,000.00   1,968,910.00   e-bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่ค้ำ วิศวกรรม 1,689,000.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่ค้ำ วิศวกรรม 1,689,000.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 9/2563

ลว. 8 เม.ย. 63

24 จ้ำงปรับปรุงลำนรำษฎร์รักบำทและระบบแสงสว่ำง 3,000,000.00   2,972,811.00   e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำอิง 2,434,733.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 1,988,888.00    ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 1,988,888.00  และเสนอรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 10/2563
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 9 เจริญม่ันคง 2,662,232.00  ลว. 8 เม.ย. 63
4.บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 2,649,000.00  
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