
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงท ำหนังสือคู่มือ เร่ือง กำรปลูกมะเขือเทศบนพ้ืนท่ีสูง จ ำนวน 1 โครงกำร 109,600.00          109,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 109,600 บ./หจก.ภทระ พรี-เพรส 133,750 บ./ ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 109,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6407-0059 ลว. 30 ก.ค.64 ยิม

ร้ำนศุภนันท์พรินท์ 116,900 บ.
2 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,750.00              9,750.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 9,750 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 9,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6407-0060 ลว. 30 ก.ค.64 ยิม
3 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 7 รำยกำร 94,900.00            94,900.00        วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6407-00364 ลว. 30 ก.ค.64 ยิม

94,900 บ. 94,900 บ.
4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,780.00              9,780.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 9,780 บ. หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 9,780 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00004 ลว.3 ส.ค.64 ยิม
5 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 47,250.00            47,250.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 7,650.00 / บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 27,600.00/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บจก.ข่ำนต้ำ 7,650.00 / บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 27,600.00/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00007 ลว 4 ส.ค. 64 ต้อม

12,000.00 บำท 12,000.00 บำท PO6408-00008 ลว 4 ส.ค. 64 ต้อม
6 จัดจ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในดินและพืช 17,462.40            17,462.40        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 17,462.40 บำท บจก.ห้องฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 17,462.40 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO 6408-00033 ลว 6 ส.ค. 64 ต้อม
7 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร 2,100.00              2,100.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล็อก โดยน.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ/2,100 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล็อก โดยน.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ/2,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00037 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง
8 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 8 รำยกำร 1,280.00              1,280.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล็อก โดยน.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ/1,280 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล็อก โดยน.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ/1,280 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00038 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง
9 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน2 รำยกำร 7,040.00              7,040.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/7,040 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร/7,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00039 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง

10 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 76,000.00            76,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00042 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง
76,000 บ. 76,000 บ. แป้ง

11 จัดซ้ือก้อนเช้ือเห็ดจ ำนวน 2,200 ก้อน 22,000.00            22,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำยทอง ศรีอ ำพร/22,000 บ. นำงสำยทอง ศรีอ ำพร/22,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00043 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง
12 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 70,100.00            70,100.00        วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00044 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง

70,100 บ. 70,100 บ.
13 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,500.00              4,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทลำย วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทลำย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00045 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง

/ 4,500 บ. / 4,500 บ.
14 จัดซ้ือวัสดุสำรเคมีกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 7,110.00              7,110.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร /7,110 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร /7,110 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00046 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง
15 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,895.00            15,895.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮน์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำรเป็ฯเงิน 160 บ./ บจก.แฮน์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำรเป็ฯเงิน 160 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00040 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง

บจก.แกลำซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำรเป็นเงิน 15,735 บ. บจก.แกลำซ่ีแลนด์ จ ำนวน 1 รำยกำรเป็นเงิน 15,735 บ. PO6408-00041 ลว. 9 ส.ค.64
16 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 17,410.00            17,410.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 3 รำยกำรเป็นเงิน 6,280 บ/ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 3 รำยกำรเป็นเงิน 6,280 บ/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00047 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 4,030 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 4,030 บ./ PO6408-00048 ลว. 9 ส.ค.64
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 7,100 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 7,100 บ. PO6408-00049 ลว. 9 ส.ค.64

17 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 16 รำยกำร 8,536.00              8,536.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จ ำนวน 5 รำยกำร หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จ ำนวน 5 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00050 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง
เป็นเงิน 3,300 บ./ร้ำนเชียงฮง โดยนำยภัคพงษ์ เลำหเพ็ญแสง เป็นเงิน 3,300 บ./ร้ำนเชียงฮง โดยนำยภัคพงษ์ เลำหเพ็ญแสง PO6408-00052  ลว. 9 ส.ค.64
จ ำนวน 11 รำยกำร เป็นเงิน 5,236 บ. จ ำนวน 11 รำยกำร เป็นเงิน 5,236 บ.

18 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 19,000.00            19,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์พลัส 19,000 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์พลัส 19,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0004 ลว.05 ส.ค.64 ยิม
19 จ้ำงท ำหนังสือ คู่มือกำรจัดช้ันคุณภำพผักอินทรีย์ โครงกำรหลวง ปรับปรุงคร้ังท่ี 340,000.00            40,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรำยมีเดีย โปรดักส์ช่ัน 40,000 บ. หจก.ทรำยมีเดีย โปรดักส์ช่ัน 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00019 ลว.05 ส.ค.64 ยิม

จ ำนวน 1 รำยกำร
20 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 16 ตัวอย่ำง 11 รำยกำร 20,800.00            20,800.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงคณะเกษตร มช 20,800 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงคณะเกษตร มช 20,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00020 ลว.05 ส.ค.64 ยิม
21 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืดิน จ ำนวน 80 ตัวอย่ำง 8,000.00              8,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรปฐพีศำสตร์ สำขำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำรปฐพีศำสตร์ สำขำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00021 ลว.05 ส.ค.64 ยิม

คณะเกษตร มช 8,000 บ. คณะเกษตร มช 8,000 บ.
22 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00            25,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำงทองใบ ตันตำ 25,000 บำท นำงทองใบ ตันตำ 25,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0008 ลว.6 ส.ค.64 นีย์
23 จ้ำงท ำป้ำยประจ ำแปลง ขนำด 60*120 ซม จ ำนวน 1 รำยกำร 6,400.00              6,400.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 6,400 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 6,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00032 ลว.6 ส.ค.64 นีย์
24 จ้ำงตรวจหำสำรออกฤทธ์ิของสำรล่อดึงดูดแมลงศัตรูพืช จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง 28,890.00            28,890.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 28,890 บำท บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 28,890 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00031 ลว.6 ส.ค.64 นีย์
25 จ้ำงเหมำผลิตส่ือภูมิทัศน์ จ ำนวน 1 งำน 30,000.00            30,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 30,000 บำท หจก.ทรำย มีเดีย โปรดักช่ัน 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00030 ลว.6 ส.ค.64 นีย์
26 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 10,846.00            10,846.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,406 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,440 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,406 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0005 ลว.5 ส.ค.64 ยิม

APO6408-0006 ลว.5 ส.ค.64 ยิม
27 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 22,200.00            22,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00005 ลว.4 ส.ค.64 นีย์
28 จัดซ้ือวัสดุหัตถกรรม จ ำนวน 10 รำยกำร 21,050.00            21,050.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 21,050 บ. ร้ำนบุญชัย 21,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00018 ลว.5 ส.ค.64 ยิม
29 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 3 รำยกำร 49,470.00            49,470.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ที.ซำยน์ เทรดด้ิง 49,470 บ. หจก.เอ.ที.ซำยน์ เทรดด้ิง 49,470 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00052 ลว.9 ส.ค.64 ยิม
30 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,400.00              5,400.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,400 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 5,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00053 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง
31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 34,000.00            34,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วิสและบุตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 34,000 บ. บจก.วิสและบุตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 34,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00055 ลว. 9 ส.ค.64 แป้ง
32 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 10 รำยกำร 9,970.00              9,970.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เสรี ภู่พิสิฐ /9,970 บ. หจก. เสรี ภู่พิสิฐ /9,970 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00057 ลว. 9 ส.ค.64  
33 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน ขน 8622 ชม. 1,627.68              1,627.68          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 1,627.68 บ. บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกัด 1,627.68 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00065 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
34 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน กย 6170 4,825.70              4,825.70          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยชนะแอร์  4,825.70 บ. ร้ำนชัยชนะแอร์  4,825.70 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00066 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
35 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน 1 กค 5108 ชม. 4,730.00              4,730.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกำรช่ำง  4,730 บ. ร้ำนเอกกำรช่ำง  4,730 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00067 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
36 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน 1 กค 5117 ชม. 6,700.00              6,700.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำพรกำรค้ำ  6,700 บ. ร้ำนอ ำพรกำรค้ำ  6,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00068 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
37 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน กย 6170 ชม. 9,580.00              9,580.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  9,580 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  9,580 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00069 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
38 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน ขกย 6171 ชม. 11,705.00            11,705.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  11,705 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  11,705 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00070 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว

แบบ สขร. 1
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39 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน ขผผ 87 ชม. 14,215.00            14,215.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  14,215  บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  14,215  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00071 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
40 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน กษ 3558 ชม. 15,015.00            12,015.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส 12,015  บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส 12,015  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00072 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
41 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน กฉ 5080 ชม. 10,250.00            10,250.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส 10,250 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส 10,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00073 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
42 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน 95-9582 กทม. 7,080.00              7,080.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส 7,080 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส 7,080 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00074 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
43 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน บท 2244 พะเยำ 27,785.00            27,785.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส 27,785 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส 27,785 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00075 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
44 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน กจ 5822 ชม. 37,420.00            37,420.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  37,420 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  37,420 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00082 ลว. 13 ส.ค. 64 ดำว
45 จ้ำงเหมำท ำระบบน้ ำส ำหรับโรงเรือนองุ่นเพ่ือรองรับระบบ Smart Agriculture115,240.00          115,240.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคำนำอันฟิกส์ โดยนำยอำโณทัย ชัยสุวรรณ 115,240 บ. ร้ำนคำนำอันฟิกส์ โดยนำยอำโณทัย ชัยสุวรรณ 115,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0010 ลว. 16 ส.ค. 64 ยิม
46 ต้นกล้ำเสำวรส (ต้นตอ) บรรจุถุงพร้อมปลูกสูงไม่ต่ ำกว่ำ 30 ซม. จ ำนวน 1,150 ต้น11,500.00            11,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ทวี ผลธำรำ 11,500 บำท นำยพงษ์ทวี ผลธำรำ 11,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00091 ลว. 17 ส.ค.64 แป้ง
47 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 22,040.00            22,040.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 15,800 บ./ บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 15,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00084 ลว. 13 ส.ค.64 แป้ง

บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 6,240 บ. บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 6,240 บ. PO6408-00085 ลว. 13 ส.ค.64
48 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หัตถกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 14,940.00            14,940.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 14,940 บ. ร้ำนบุญชัย 14,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00016 ลว.4 ส.ค.64 เอก
49 จัดจ้ำงวิเครำะห์คุณภำพของผลผลิตจำกสัตว์ จ ำนวน 5รำยกำร 72,760.00            72,760.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 72,760 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 72,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0003 ลว.4 ส.ค.64 เอก
50 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 51,499.00            51,499.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 51,499 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 51,499 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00034 ลว.6 ส.ค.64 เอก
51 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 33,750.00            33,750.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคเอสบี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 33,750 บ. บ.เคเอสบี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 33,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00036 ลว.6 ส.ค.64 เอก
52 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,738.00              4,738.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 4,738 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 4,738 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00035 ลว.6 ส.ค.64 เอก
53 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 2 รำยกำร 3,940.00              3,940.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 3,940 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 3,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00013 ลว.4 ส.ค.64 เอก
54 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,258.00            10,258.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 10,258 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 10,258 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00015 ลว.4 ส.ค.64 เอก
55 จัดจ้ำงติดต้ังจุด LAN จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00              5,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ กันทะวัง 5,000 บ. นำยอำทิตย์ กันทะวัง 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0002 ลว.4 ส.ค.64 เอก
56 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 9,092.00              9,092.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 9,092 บ. ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 9,092 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00104 ลว.18 ส.ค.64 เอก
57 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 840.00                 840.00             วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 840 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 840 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00109 ลว.18 ส.ค.64 เอก
58 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,020.00              6,020.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 6,020 บ. บ.ข่ำนต้ำ 6,020 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00107 ลว.18 ส.ค.64 เอก
59 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,900.00              3,900.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,900 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00105 ลว.18 ส.ค.64 เอก
60 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 28,380.00            28,380.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 28,380 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 28,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00101 ลว.18 ส.ค.64 เอก
61 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร             50,875.60         50,875.60 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 24,910.00 บำท/ บจก.แฮนด์โกรว์ เซอร่ี 2,800.00บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 24,910.00 บำท/ บจก.แฮนด์โกรว์ เซอร่ี 2,800.00บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00095 ลว 18 ส.ค. 64 ต้อม

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 23,165.60 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 23,165.60 บำท PO6408-0094 ลว 18 ส.ค. 64 ต้อม
PO6408-0096  ลว 18 ส.ค. 64 ต้อม

62 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร               7,580.00           7,580.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 7,580.00 บำท บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 7,580.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00100 ลว 18 ส.ค. 64 ต้อม

63 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 4,550.00              4,550.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 4,550 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 4,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00108 ลว.18 ส.ค.64 เอก
64 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 2,030.00              2,030.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,030 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0014 ลว.18 ส.ค.64 เอก
65 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 19,950.00            19,950.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ 19,950 บ. ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ 19,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00120 ลว.19 ส.ค.64 ยิม
66 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 62,160.00            62,160.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สำมัคคีวัสดุภัณฑ์ 62,160 บ. หจก.สำมัคคีวัสดุภัณฑ์ 62,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00106 ลว.18 ส.ค.64 เอก
67 จัดจ้ำงวิเครำะห์ Arsenic ในปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,819.90              3,819.90          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง 3,819.90 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง 3,819.90 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00098 ลว.18 ส.ค.64 เอก
68 จัดจ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง 15,030.00            15,030.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช.15,030 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช.15,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00012 ลว.4 ส.ค.64 เอก
69 จ้ำงท ำโบว์ชัวร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 21,400.00            21,400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 21,400 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 21,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00121 ลว.19 ส.ค.64 เอก
70 จ้ำงออกแบบและจัดท ำส่ือติดรถขนส่ง จ ำนวน 2 รำยกำร 15,000.00            15,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 15,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00119 ลว.19 ส.ค.64 เอก
71 จัดซ้ือยำงรถยนต์และแบตเตอร่ี จ ำนวน 3 รำยกำร 54,000.00            54,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เค.มอเตอร์ยำงยนต์ 54,000 บ. หจก.เค.มอเตอร์ยำงยนต์ 54,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00118 ลว.19 ส.ค.64 เอก
72 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 รำยกำร 7,950.00              7,950.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อินดีไซน์ 7,950 บำท ร้ำน อินดีไซน์ 7,950 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00116 ลว.19 ส.ค.64 นีย์
73 จ้ำงท ำป้ำยโลอัพ จ ำนวน 2 รำยกำร 14,624.76            14,624.76        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 14,624.76 บำท บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 14,624.76 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00117 ลว.19 ส.ค.64 นีย์
74 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 10,830.00            10,830.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 10,830.00 บ. ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 10,830.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00086 ลว.17 ส.ค.64 นีย์
75 ซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 17,040.00            17,040.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 17,040.00 บ. ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 17,040.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0011 ลว.17 ส.ค.64 นีย์
76 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,480.00            10,480.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,200.00 บำท/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2,280.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,200.00 บำท/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 2,280.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00137 ลว 20 ส.ค. 64 ต้อม

PO6408-00137 ลว 20 ส.ค. 64 ต้อม
77 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 118,875.00          118,875.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 63,675 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 63,675 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00162 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร จก. 27,200 บ./ บ.วิสและบุตร จก. 27,200 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00161 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,600 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 12,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00163 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,400 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00164 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

78 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 17,640.00            17,640.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริภัณฑ์ โดยนำยปฐมชัย สิริโม 17,640 บ. ร้ำนสิริภัณฑ์ โดยนำยปฐมชัย สิริโม 17,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00165 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
79 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,737.00              2,737.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,217 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,217 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00166 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 520 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00167 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 28,650.00            28,650.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร จก. 28,650 บ./ บ.วิสและบุตร จก. 28,650 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00168 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
81 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 21,022.00            21,022.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,772 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,772 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00169 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 18,250 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 18,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00170 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
82 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 35,719.00            35,719.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 16,769 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 16,769 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00171 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร จก. 9,450 บ./ บ.วิสและบุตร จก. 9,450 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00172 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,500 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00173 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00174 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม



83 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30 รำยกำร 21,849.00            21,849.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,500 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00175 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,875 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,875 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00176 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 9,474 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 9,474 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00177 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

84 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 8,460.00              8,460.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,460 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00178 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
85 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,300.00              6,300.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 6,300 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 6,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00179 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
86 จัดจ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 5 ตัวอย่ำง 8 รำยกำร 8,250.00              8,250.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช. 8,250 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช. 8,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00180 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
87 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 8,482.50              8,482.50          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,301.50 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,301.50 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0018 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 580 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 580 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0019 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 601 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 601 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0020 ลว.20 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

88 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,700.00              7,700.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 7,700 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 7,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00126 ลว.16 ส.ค.64 ยิม
89 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 9,086.00              9,086.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,086 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,086 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00155 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
90 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,250.00              9,250.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน 9,250 บ. บจก.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน 9,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00152 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
91 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 2 รำยกำร 33,300.00            33,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. เคเอสบี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 33,300 บ. บจก. เคเอสบี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 33,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00145 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
92 จัดซ้ือต้นกล้ำมะม่วงพันธ์ุนวลค ำ จ ำนวน 700 ต้น 42,000.00            42,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนเกษตรแบบผสมผสำน 42,000 บ. วิสำหกิจชุมชนเกษตรแบบผสมผสำน 42,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00142 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
93 จัดซ้ือวัสดุส ำหรับงำนหัตถกรรม จ ำนวน 12 รำยกำร 9,895.00              9,895.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 9,895 บ. ร้ำนบุญชัย 9,895 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00139 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
94 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 27,750.00            27,750.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช  27,750 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช  27,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00156 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
95 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 10,210.00            10,210.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช  10,210 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช  10,210 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0017 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
96 จัดจ้ำงวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ ทดสอบ 2 รำยกำร 2,728.50              2,728.50          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 2,728.50 บ. บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 2,728.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00157 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
97 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 12,610.00            12,610.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ยูเน่ียน ซำยน์ 12,610 บ. บจก.ยูเน่ียน ซำยน์ 12,610 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00158 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
98 จัดจ้ำงท ำส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 69,500.00            69,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 69,500 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 69,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00159 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
99 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 10,860.00            10,860.00        วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 8,100 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 8,100 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00146 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,760 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,760 บ. PO6408-00147 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
100 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 2,380.00              2,380.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร์ร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 510 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร์ร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 510 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00153 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง

ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน 1,870 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน 1,870 บ. PO6408-00154 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
101 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 25,075.00            25,075.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำรเป็นเงิน 4,225 บ./ บจก.เคมีกิจเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำรเป็นเงิน 4,225 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00151 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 11,000 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 11,000 บ./ PO6408-00150 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 8,400 บ./ บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 8,400 บ./ PO6408-00149 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยำกำร 1,450 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยำกำร 1,450 บ. PO6408-00148 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง

102 จัดจ้ำงท ำโบรชัวร์ จ ำนวน 10,000 แผ่น 21,400.00            21,400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 21,400 บ. บจก.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย 21,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00160 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
103 เช่ำโปรแกรม Adobe Creative จ ำนวน 1 โปรแกรม 42,500.00            42,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ขชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด/42,500 บ. บจก.ขชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด/42,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00144 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
104 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำผ้ึง จ ำนวน 6 ตัวอย่ำง 63,558.00            63,558.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 63,558 บ. บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 63,558 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00134 ลว. 20 ส.ค.64 แป้ง
105 จ้ำงวิเครำะห์ธำตุอำหำร pH P K N Ca B 9,240.00              9,240.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช. 9,240 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช. 9,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00181 ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
106 จ้ำงวิเครำะห์ธำตุอำหำร Pb As Hg Cd 51,360.00            51,360.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 51,360 บ. บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 51,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00182 ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
107 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 4,545.00              4,545.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 4,545 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 4,545 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00130 ลว. 20 ส.ค.64 นีย์
108 จัดซ้ือวัสุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 14 รำยกำร 92,070.00            92,070.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 92,070 บำท บริษัท สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 92,070 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00128 ลว. 20 ส.ค.64 นีย์
109 จัดซ้ือวัสุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 17,040.00            17,040.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 17,040 บำท ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 17,040 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0011 ลว. 17 ส.ค.64 นีย์
110 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 10,830.00            10,830.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 10,830 บำท ร้ำนมำนิตย์ พำณิชย์ 10,830 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00127 ลว. 20 ส.ค.64 นีย์
111 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 4,530.00              4,530.00          วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,530 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 4,530 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00132 ลว. 20 ส.ค.64 นีย์
112 จัดซ้ือวัสดุกำเรกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 16,158.00            16,158.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 16,158.00 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 16,158.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00141 ลว 20 ส.ค. 64 ต้อม
113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 5,978.00              5,978.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 3,878.00 บำท ,บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,100.00 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 3,878.00 บำท ,บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,100.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00138 ลว 20 ส.ค. 64 ต้อม
114 จัดจ้ำง สต๊ิกเกอร์ PVC ค ำว่ำ สวพส. 4,000.00              4,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 4,000.00 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 4,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00143 ลว 20 ส.ค. 64 ต้อม
115 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 29,650.00            29,650.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน 29,650.00 บำท บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน 29,650.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00103 ลว 18 ส.ค. 64 ต้อม
116 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 6,220.00              6,220.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 6,220 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 6,220 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00129 ลว. 20 ส.ค.64 นีย์
117 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 58,426.00            58,426.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 14,550 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 25,601 บำท/หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 15,035 บำท/ บ.แฮนโกรว์เชอร่ี 3,240 บำทหจก.จ.เจริญกำรเกษตร 14,550 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 25,601 บำท/หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 15,035 บำท/ บ.แฮนโกรว์เชอร่ี 3,240 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00122 ลว. 19 ส.ค.64 นีย์

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00123 ลว. 19 ส.ค.64 นีย์
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00124 ลว. 19 ส.ค.64 นีย์
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00125 ลว. 19 ส.ค.64 นีย์

118 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 25,497.50            25,497.50        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เนเจอรอล 10,800 บำท/บ.แฮนโกรว์เชอร่ี 14,697.50 บำท บ.เนเจอรอล 10,800 บำท/บ.แฮนโกรว์เชอร่ี 14,697.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00087 ลว. 17 ส.ค.64 นีย์
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00088 ลว. 17 ส.ค.64 นีย์

119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 7,695.00              7,695.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 7,695 บำท /บ.ข่ำนต้ำ 15,200 บำท บ.ฮอทิโกร 7,695 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00090 ลว. 17 ส.ค.64 นีย์
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00089 ลว. 17 ส.ค.64 นีย์

120 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 197,090.00          197,090.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 197,090 บำท บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 197,090 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00192  ลว. 23 ส.ค.64 นีย์
121 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 3,870.00              3,870.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,870 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,870 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00191  ลว. 23 ส.ค.64 นีย์
122 จัดซ้ือตะกร้ำพลำสติก จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00            20,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 20,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00183  ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
123 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,430.00              2,430.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 2,430 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 2,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00184  ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
124 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,250.00              1,250.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 1,250 บ. บ.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 1,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00185  ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
125 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 1,460.00              1,460.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,460 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,460 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00186  ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
126 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,729.00            10,729.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียน ซำยน์ 10,729 บ. บ.ยูเน่ียน ซำยน์ 10,729 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00187  ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
127 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 14,500.00            14,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 14,500 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช โดยนำงอัญชลี ลงกำนี 14,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00188  ลว. 23 ส.ค.64 ยิม



128 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 1,731.00              1,731.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,731 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,731 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00189  ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
129 จัดจ้ำงท ำป้ำยจอดรถและตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,800.00              1,800.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล็อค 1,000 บ./ร้ำนอินดีไซน์ 800 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล็อค 1,000 บ./ร้ำนอินดีไซน์ 800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00193  ลว. 23 ส.ค.64 เอก

PO6408-00194  ลว. 23 ส.ค.64 เอก
130 จัดซ้ือตุ๊กตำปูนป้ัน จ ำนวน 1 รำยกำร 9,800.00              9,800.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุภำวรรณ 9,800 บ. ร้ำนสุภำวรรณ 9,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00196  ลว. 23 ส.ค.64 เอก
131 จ้ำงเหมำท ำแปลงปลูกเสำวรสส ำหรับทดสอบงำนวิจัย จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00              9,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสำยพิน ธรรมวงค์ 9,000 บ. นำงสำวสำยพิน ธรรมวงค์ 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00201  ลว. 23 ส.ค.64 เอก
132 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม จ ำนวน 3 รำยกำร 8,332.00              8,332.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 8,332 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 8,332 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00204  ลว. 23 ส.ค.64 เอก
133 จ้ำงท ำป้ำยศูนย์เรียนรู้โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงห้วยน้ ำขำว 40,000.00            40,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 40,000 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซด์ โดยนำงสำวปมิตำ เดชำกิจกีรติ 40,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00207  ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
134 จัดซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,540.00            15,540.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 15,540 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 15,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00208  ลว. 23 ส.ค.64 ยิม
135 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 3 รำยกำร 99,990.00            99,990.00        วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 99,990 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด 99,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00220  ลว. 25 ส.ค.64 ยิม
136 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 7 รำยกำร 9,699.15              9,699.15          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,699.15 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,699.15 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0016  ลว. 20 ส.ค.64 ยิม
137 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ อำคำรส ำนักวิจัย 1,500.00              1,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกันต์พงษ์ อลูมิเนียม  1,500 บ. ร้ำนกันต์พงษ์ อลูมิเนียม  1,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0023 ลว. 25 ส.ค. 64 ดำว
138 ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน บท 2244 พะเยำ 8,430.00              8,430.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  8,430 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  8,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00209 ลว. 23 ส.ค. 64 ดำว
139 ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน กษ 3558 ชม. 7,190.00              7,190.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  7,190 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  7,190 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00210 ลว. 23 ส.ค. 64 ดำว
140 ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน กย 6171 ชม. 8,410.00              8,410.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  8,410 บ. ร้ำนสมำร์ทบี คำร์เซอร์วิส  8,410 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00211 ลว. 23 ส.ค. 64 ดำว
141 ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์สถำบัน ทะเบียน จฉก 613 ชม. 6,740.00              6,740.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ต้นพยอม ออโต้ไบค์  6,740 บ. ต้นพยอม ออโต้ไบค์  6,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00212 ลว. 23 ส.ค. 64 ดำว
142 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องค.รักษ์น้ ำฯ จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,284.00              1,284.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่ ดีดี แอร์  1,284 บ. หจก. เชียงใหม่ ดีดี แอร์  1,284 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00213 ลว. 23 ส.ค. 64 ดำว
143 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องโครงกำรขยำยผล  จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,284.00              1,284.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่ ดีดี แอร์  1,284 บ. หจก. เชียงใหม่ ดีดี แอร์  1,284 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00214 ลว. 23 ส.ค. 64 ดำว
144 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องหัตถกรรม จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,638.00              3,638.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่ ดีดี แอร์ 3,638 บ. หจก. เชียงใหม่ ดีดี แอร์ 3,638 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00215 ลว. 23 ส.ค. 64 ดำว
145 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00216 ลว. 17 ส.ค. 64 ดำว
146 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00              3,600.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จันทรำ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00217 ลว. 17 ส.ค. 64 ดำว
147 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 งำน 7,023.00              7,023.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  7,023 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  7,023 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00231 ลว. 25 ส.ค. 64 ดำว
148 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 1 โครงกำร 126,200.00          126,200.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยพำณิชย์ ค้ำวัสดุ 126,200 บ. ร้ำนชัยพำณิชย์ ค้ำวัสดุ 126,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00197 ลว. 23 ส.ค. 64 ยิม
149 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม จ ำนวน 2 รำยกำร 31,093.20            31,093.20        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 31,093.20 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี 31,093.20 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00233 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม
150 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 27,920.00            27,920.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 27,920 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 27,920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00234 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม
151 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 8,195.00              8,195.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 1,800 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,395 บ. บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 1,800 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,395 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00235 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม

PO6408-00236 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม
152 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 99,792.00            99,792.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 39,300 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 39,300 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00237 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม

มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,650 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,650 บ./ PO6408-00238 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 35,000 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 35,000 บ./ PO6408-00239 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 15,842 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 15,842 บ. PO6408-00240 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม

153 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 14 รำยกำร 42,900.00            42,900.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 42,900 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 42,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00241 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม
154 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร 7,760.00              7,760.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,593.50บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,593.50บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00242 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 5,166.5 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 5,166.5 บ. PO6408-00243 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม
155 จัดซ้ือพันธ์ุสัตว์ จ ำนวน 1 รำยกำร 100,000.00          100,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 100,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00272 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม

APO6408-0028 ลว. 26 ส.ค.64 ยิม
156 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 22,690.00            22,690.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,690 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,690 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00222 ลว. 25 ส.ค.64 นีย์
157 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 19,830.00            19,830.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 19,830 บำท บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 19,830 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0022 ลว. 25 ส.ค.64 นีย์
158 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,550.00              2,550.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,550 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,550 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00225 ลว. 25 ส.ค.64 นีย์
159 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 19,320.00            19,320.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง 19,320 บำท ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง 19,320 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00224 ลว. 25 ส.ค.64 นีย์
160 จ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 1 รำยกำร 38,500.00            38,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอเดียพร้ินต้ิง 38,500 บำท ร้ำนไอเดียพร้ินต้ิง 38,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00221 ลว. 25 ส.ค.64 นีย์
161 จ้ำงส ำรวจข้อมูลรำยแปลง จ ำนวน 1 รำยกำร 104,771.40          104,771.40      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 104,771.40 บำท หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 104,771.40 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00232 ลว. 25 ส.ค.64 นีย์
162 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 8,370.00              8,370.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,370 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00102 ลว.18 ส.ค.64 เอก
163 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 14,594.00            14,594.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,594 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 14,594 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0013 ลว.18 ส.ค.64 เอก
164 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 2,427.50              2,427.50          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,427.50 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,427.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00205 ลว.23 ส.ค.64 เอก
165 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 81,000.00            81,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.คอมโพสท์ ยูอิ จ ำกัด 81,000 บ.. บ.คอมโพสท์ ยูอิ จ ำกัด 81,000 บ.. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00218 ลว.24 ส.ค.64 เอก
166 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,000.00              9,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00199 ลว.23 ส.ค.64 เอก
167 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00              5,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 5,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00200 ลว.23 ส.ค.64 เอก
168 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 20,130.00            20,130.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกร์เซอร่ี จ ำกัด 20,130 บ. บ.แฮนด์ โกร์เซอร่ี จ ำกัด 20,130 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00198 ลว.23 ส.ค.64 เอก
169 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,910.00              5,910.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,910 บำท หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,910 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00219 ลว.24 ส.ค.64 เอก
170 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 3,145.00              3,145.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,145 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,145 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00206 ลว.23 ส.ค.64 เอก
171 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,345.00              6,345.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,345 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,345 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00227 ลว.25 ส.ค.64 เอก
172 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 25,000.00            25,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำงทองใบ ตันตำ 25,000 บำท นำงทองใบ ตันตำ 25,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00223 ลว.25 ส.ค.64 เอก
173 จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียนฐำนข้อมูลฯ จ ำนวน 3 รำยกำร 11,200.00            11,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 11,200  บำท หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 11,200  บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00230 ลว.25 ส.ค.64 เอก
174 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 19,500.00            19,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต 19,500 บ. ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต 19,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00228 ลว.25 ส.ค.64 เอก
175 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,750.00              1,750.00          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเปรมปิติ รัชต์ธรรม 1,750 บ. นำยเปรมปิติ รัชต์ธรรม 1,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00229 ลว.25 ส.ค.64 เอก
176 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 3,251.00              3,251.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 3,251 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 3,251 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00226 ลว.25 ส.ค.64 เอก
177 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 8,520.00              8,520.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,520 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,520 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0027 ลว.26 ส.ค.64 เอก
178 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,470.00              1,470.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 1,470 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 1,470 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0025 ลว.26 ส.ค.64 เอก
179 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,480.00              2,480.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 2,480 บ. บ.ข่ำนต้ำ 2,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0026 ลว.26 ส.ค.64 เอก



180 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 18,360.00            18,360.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 18,360 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 18,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0024 ลว.26 ส.ค.64 เอก
181 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร 700.00                 700.00             วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 700 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00247 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
182 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 1,165.00              1,165.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 1,165 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 1,165 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00253 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
183 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 13,000.00            13,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 13,000 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี โดยนำยธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 13,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00254 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
184 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,690.00              1,690.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 1,690 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 1,690 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00256 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
185 จัดจ้ำงออกแบบและพิมพ์ฉลำกสินค้ำ 6,248.80              6,248.80          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จก. 6,248.80 บ. บ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จก. 6,248.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00260 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
186 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 11,230.00            11,230.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,420 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,420 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00265 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 6,810 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 6,810 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00269 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
187 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 24 รำยกำร 19,841.50            19,841.50        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,451.50 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,451.50 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00274 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม

วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 11,390 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 11,390 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00276 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
188 จัดจ้ำงท ำป้ำยกระดำนไวน์บอร์ด 67,500.00            67,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 67,500 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 67,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00278 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
189 จัดจ้ำงส ำรวจข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกรฯวังไผ่ 118,235.00          118,235.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 118,235 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 118,235 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00280 ลว.26 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
190 จัดจ้ำงพิมพ์แบบบันทึก GAP 50,000.00            50,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 50,000 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 50,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00299 ลว.30 ส.ค.64 นีย์
191 จ้ำงผลิตส่ือวิดีทัศน์ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 150,000.00          150,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศิริ ศิริกำญจนกุล 150,000 บำท นำยศิริ ศิริกำญจนกุล 150,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00303 ลว.30 ส.ค.64 นีย์
192 จ้ำงเหมำจัดท ำทะเบียนฐำนข้อมูลฯ จ ำนวน 4 รำยกำร 40,360.00            40,360.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 40,360  บำท หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 40,360  บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00297 ลว.30 ส.ค.64 นีย์
193 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 5 รำยกำร 38,391.60            38,391.60        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.คลังไฟฟ้ำ 38,391.60 บ. บจก.คลังไฟฟ้ำ 38,391.60 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00275 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง
194 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 383,640.00          383,640.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร= 156,000 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร= 156,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00264 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร = 101,500 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร = 101,500 บ./ PO6408-00267 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร = 25,000 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร = 25,000 บ./ PO6408-00268 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง
ร้ำนพิชัยกำรค้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร =86,760 บ./ ร้ำนพิชัยกำรค้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร =86,760 บ./ PO6408-00270 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร = 14,380 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร = 14,380 บ. PO6408-00271 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง

195 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศษสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 100,000.00          100,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย เป็นเงิน 100,000 บ. บจก. เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย เป็นเงิน 100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00273 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง
196 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 66,500.00            66,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 66,500 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี เป็นเงิน 66,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0029 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง
197 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงเฮมพ์ จ ำนวน 60 ตัวอย่ำง 123,264.00          123,264.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) 123,264 บ. บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง(ประเทศไทย) 123,264 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00277 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง
198 จ้ำงท ำปูนป้ันรูปผลผลิต จ ำนวน 5 รำยกำร 25,000.00            25,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสง่ำ ยศอำจ 25,000 บ. นำยสง่ำ ยศอำจ 25,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00279 ลว. 26 ส.ค.64 แป้ง
199 จัดจ้ำงป้ำย จ ำนวน 2 รำยกำร 19,800.00            19,800.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 19,800 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธิกะลัส 19,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00335 ลว.31 ส.ค.64 แป้ง
200 จัดซ้อเมล็ดพันธ์ุขยำยพันธ์ุเฮมพ์ พันธ์ุ RPF3 จ ำนวน 130 กก. 19,500.00            19,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,500 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 19,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00333 ลว. 30 ส.ค.64 แป้ง
201 จัดซ้ือกล่องกระดำษบรรจุผลผลิตพริกหวำน จ ำนวน 540 ใบ 16,200.00            16,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00332 ลว. 30 ส.ค.64 แป้ง
202 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 19,690.00            19,690.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ เป็นเงิน 19,690 บ. บจก.ข่ำนต้ำ เป็นเงิน 19,690 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00331 ลว. 30 ส.ค.64 แป้ง
203 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มอัดกำว จ ำนวน 300 เล่ม 12,450.00            12,450.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 12,450 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 12,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00327 ลว. 30 ส.ค.64 แป้ง
204 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 59,320.00            59,320.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี เป็นเงิน 59,320 บ. บจก. เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี เป็นเงิน 59,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00324 ลว. 30 ส.ค.64 แป้ง
205 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 23,021.00            23,021.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำรเป็นเงิน 21,583 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำรเป็นเงิน 21,583 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00325 ลว. 30 ส.ค.64 แป้ง

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,438 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,438 บ. PO6408-00326 ลว. 30 ส.ค.64 แป้ง
206 จัดซ้ือสเปรย์แอลกอฮล์ จ ำนวน 2 รำยกำร 84,240.00            84,240.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จก. 84,240 บ. บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จก. 84,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0040 ลว. 27 ส.ค.64 พ่ีตุ้ม
207 จ้ำงท ำสมุดบันทึก จ ำนวน 700 เล่ม 171,500.00          171,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 171,500 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 171,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0030 ลว. 30 ส.ค.64 ยิม
208 จ้ำงพิมพ์ฉลำกสินค้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00            10,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญปร้ินท์ เอ็กซ์เพรส 10,000 บ. ร้ำนเจริญปร้ินท์ เอ็กซ์เพรส 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00315 ลว. 30 ส.ค.64 ยิม
209 จ้ำงท ำวัสดุโฆษณำ จ ำนวน 5 รำยกำร 11,950.00            11,950.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ 11,950 บ. ร้ำนฟินิกซ์ดีไซน์ 11,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00316 ลว. 30 ส.ค.64 ยิม
210 จัดซ้ือต้นกล้ำกล้วย จ ำนวน 2 รำยกำร 14,000.00            14,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำงทองใบ ตันตำ 14,000 บำท นำงทองใบ ตันตำ 14,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00317 ลว. 30 ส.ค.64 ยิม
211 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 39,600.00            39,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 39,600 บำท หจก.พอช.คอม 39,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00062 ลว.9 สค.64 นิว
212 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 89,000.00            89,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 89,000 บำท หจก.พอช.คอม 89,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00063 ลว. 9 สค.64 นิว
213 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 199,800.00          199,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ 199,800 บำท บจก.กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ 199,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00064 ลว.9 สค.64 นิว
214 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 92,000.00            92,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 92,000 บำท หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 92,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00258 ลว.26 สค.64 นิว
215 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 3,900.00              3,900.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 3,900 บำท บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 3,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00261 ลว.26 สค.64 นิว
216 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,500.00              3,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เอกะ อะโกร 3,500.00 บำท บจก.เอกะอะโกร 3,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00249 ลว 26 ส.ค. 64 ต้อม
217 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 11 รำยกำร 33,250.00            33,250.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,250 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,250 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00289 ลว.30 สค.64 นีย์
218 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 25,455.80            25,455.80        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ำกัด 25,455.80 บำท บ.แฮนด์ โกรว์ เชอร่ี จ ำกัด 25,455.80 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00291 ลว.30 สค.64 นีย์
219 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 99,200.00            99,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 99,200 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 99,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00292 ลว.30 สค.64 นีย์
220 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 59,920.00            59,920.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 59,920 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 59,920 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00290 ลว.30 สค.64 นีย์
221 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 13,757.00            13,757.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  9,000 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,757 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  9,000 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,757 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00293 ลว.30 สค.64 นีย์

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00294 ลว.30 สค.64 นีย์
222 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร             49,300.00         49,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร 15,900 บำท/บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 33,400 บำท บ.วิสและบุตร 15,900 บำท/บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 33,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00285 ลว.30 สค.64 นีย์

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00286 ลว.30 สค.64 นีย์
223 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร             36,500.00         36,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,000 บำท/บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 20,500 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,000 บำท/บ.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี 20,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00283  ลว.30 สค.64 นีย์

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00284 ลว.30 สค.64 นีย์
224 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร             61,447.00         61,447.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,450 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 30,997 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,450 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ 30,997 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00287 ลว.30 สค.64 นีย์

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00288 ลว.30 สค.64 นีย์
225 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร             33,460.00         33,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ำกัด 33,460 บำท บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ำกัด 33,460 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00282 ลว.30 สค.64 นีย์
226 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 33,950.00            33,950.00        เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,750 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3200 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 30,750 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 3200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6408-0031 ลว.30 ส.ค.64 ยิม

APO6408-0032 ลว.30 ส.ค.64 ยิม



227 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 7 รำยกำร             11,100.00         11,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 11,100 บ. บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 11,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00318 ลว.30 ส.ค.64 ยิม
228 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 6 รำยกำร               3,745.00           3,745.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,745 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 3,745 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00319 ลว.30 ส.ค.64 ยิม
229 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร             80,300.00         80,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร 71,400 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,900 บ. บ.วิสและบุตร 71,400 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00320 ลว.30 ส.ค.64 ยิม

PO6408-00321 ลว.30 ส.ค.64 ยิม
230 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 11 รำยกำร               7,616.15           7,616.15 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 6,616.15 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,000 บ. หจก.แพรถนอมโลหะกิจ 6,616.15 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,000 บ. PO6408-00322 ลว.30 ส.ค.64 ยิม

PO6408-00323 ลว.30 ส.ค.64 ยิม
231 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร             33,234.00         33,234.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,314 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,570 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,314 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 12,570 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00328 ลว.30 ส.ค.64 ยิม

16,350 บ. 16,350 บ. PO6408-00329 ลว.30 ส.ค.64 ยิม
PO6408-00330 ลว.30 ส.ค.64 ยิม

232 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร             20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครกงำรหลวงพบพระ จ ำกัด 20,000.00 บำท สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครกงำรหลวงพบพระ จ ำกัด 20,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00306 ลว 30 ส.ค.64 ต้อม
233 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 7 รำยกำร             12,830.00         12,830.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 12,830.00 บำท หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 12,830.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00251 ลว 26 ส.ค. 64 ต้อม
234 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร               5,650.00           5,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,650.00 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,650.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00250 ลว 26 ส.ค. 64 ต้อม
235 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 8,440.00              8,440.00          เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,440.00 บำท/บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,338.00 หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,440.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00310 ลว 30 ส.ค. 64 ต้อม

บ./หจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร 4,366.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00311 ลว 30 ส.ค. 64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00312 ลว 30 ส.ค. 64

236 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 44,400.00            44,400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 44,400.00 บำท ร้ำนบุญชัย 44,400.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00305 ลว 30 ส.ค. 64 ต้อม
237 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,450.00              7,450.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี 7,450.00 บำท บจก.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี 7,450.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00309 ลว 30 ส.ค. 64 ต้อม
238 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร               9,380.00           9,380.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 9,380.00 บำท ร้ำนกฤษณำพำนิช 9,380.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00308 ลว 30 ส.ค. 64 ต้อม
239 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร             15,086.00         15,086.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 7,879.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,207.00 บ. หจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 7,879.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,207.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6408-00314 ลว 30 ส.ค. 64 ต้อม
240 รำยงำนขอซ้ือเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับกำรแสดงของเยำวชนในโรงเรียน               9,000.00           9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกลักษณ์ล้ำนนำ / 9,000 ร้ำนเอกลักษณ์ล้ำนนำ / 9,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9666 ลว. 3 ส.ค. 64 ต้อม
241 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์             88,890.00         88,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ / 88,890 หจก. แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ / 88,890 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9647 ลว. 3 ส.ค. 64
242 รำยงำนขอจ้ำงเหมำชุมชนในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรฯ             20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวรรณ ชมช่ืน / 20,000 นำยสุวรรณ ชมช่ืน / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9668 ลว. 3 ส.ค. 64
243 รำยงำนขอซ้ือต้นกล้ำสตรอเบอร่ี             30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยใจบำง เขตปรำกำรไทย / 30,000 นำยใจบำง เขตปรำกำรไทย / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9667 ลว. 3 ส.ค. 64
244 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ( น้ ำมันดีเซล )             10,300.00         10,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี / 10,300 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี / 10,300 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9664 ลว. 3 ส.ค. 64
245 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง             20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกำใสโภคภัณฑ์ / 20,000 ร้ำนกำใสโภคภัณฑ์ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9662 ลว. 3 ส.ค. 64
246 รำยงำนขอจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถบรรทุก             42,180.00         42,180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนฐิติรัตน์ ปู่ก่ ำปำ / 42,180 นำยธนฐิติรัตน์ ปู่ก่ ำปำ / 42,180 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 6749 ลว. 3 ส.ค. 64
247 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง             10,000.00         10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มำลัยพำณิชย์ / 10,000 มำลัยพำณิชย์ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9670 ลว. 3 ส.ค. 64
248 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล               9,955.00           9,955.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สุดใจ อ่อนอุทัย / 9,955 น.ส. สุดใจ อ่อนอุทัย / 9,955 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9669 ลว. 3 ส.ค. 64
249 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง             20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกำใสโภคภัณฑ์ / 20,000 ร้ำนกำใสโภคภัณฑ์ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9660 ลว. 3 ส.ค. 64
250 รำยงำนขอจ้ำงผลิตเตำขยะไร้มลพิษขนำดครัวเรือน             20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ ใจบำล / 20,000 นำยปรีชำ ใจบำล / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9648 ลว. 3 ส.ค. 64
251 รำยงำนขอจ้ำงเหมำปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปกำแฟ             24,000.00         24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต ปู่หงส์ / 24,000 นำยธนกฤต ปู่หงส์ / 24,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9645 ลว. 3 ส.ค. 64
252 รำยงำนขอจัดจ้ำงท ำป้ำยแปลงสำธิต             16,000.00         16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจมส์ดีไซน์ ป้ำยไวนิล / 16,000 ร้ำนเจมส์ดีไซน์ ป้ำยไวนิล / 16,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9640 ลว. 3 ส.ค. 64
253 รำยงำนขอจ้ำงจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำร             18,250.00         18,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ / 18,250 ร้ำนเจริญก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ / 18,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สผ. 798 ลว. 3 ส.ค. 64
254 รำยงำนจ้ำงเหมำชุมชนในกำรด ำเนินกำรฯ             20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดิพร สุริยะชัยพันธ์ / 20,000 นำยดิพร สุริยะชัยพันธ์ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9651 ลว. 3 ส.ค. 64
255 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้สนับสนุนกำรด ำเนินกำรฯ             15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดิเกำะบู สุริยะชัยพันธ์ / 15,000 นำยดิเกำะบู สุริยะชัยพันธ์ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9653 ลว. 3 ส.ค. 64
256 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือท ำโรงต้ังอุปกรณ์ระบบกระจำยน้ ำ             90,615.00         90,615.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเพชร วุฒิหำร / 90,615 นำยเพชร วุฒิหำร / 90,615 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9657 ลว. 3 ส.ค. 64
257 รำยงำนชอซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ               9,500.00           9,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สิวิตำ อินนำ / 9,500 น.ส. สิวิตำ อินนำ / 9,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9656 ลว. 3 ส.ค. 64
258 รำยงำนขอจ้ำงเหมำจ ำแนกเกสรพืชในน้ ำผ้ึง             24,000.00         24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. รัญชิตำ ธิโย / 24,000 น.ส. รัญชิตำ ธิโย / 24,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2705 ลว. 4 ส.ค. 64
259 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร               2,560.00           2,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชวกร ศุภสันต์สกุล / 2,560 นำยชวกร ศุภสันต์สกุล / 2,560 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2742 ลว. 4 ส.ค. 64
260 รำยงำนขอจ้ำงเหมำกรอกดินใส่กระสอบพลำสติก             20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยขุนเพชร พนำลีสงบ / 20,000 นำยขุนเพชร พนำลีสงบ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2743 ลว. 4 ส.ค. 64
261 รำยงำนขอจ้ำงเหมำนวดท ำควำมสะอำดและคัดแยกส่วนเมล็ดออกจำกใบเฮมพ์              8,250.00           8,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.วรำงคณำ พันธ์ุเพ่ิม / 8,250 น.ส.วรำงคณำ พันธ์ุเพ่ิม / 8,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2744 ลว. 4 ส.ค. 64
262 รำยงำนขอจ้ำงเหมำก ำจัดวัชพืชแปลงส้มโอ               7,000.00           7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศิลป์ จินดำแดง / 7,000 นำยพงษ์ศิลป์ จินดำแดง / 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2750 ลว. 4 ส.ค. 64
263 รำยงำนขอจ้ำงเหมำพัฒนำแหล่งเรียนรู้ชุมชนป่ำเม่ียงแม่พริก             20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทน โปทำมูล / 20,000 นำยสุทน โปทำมูล / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9728 ลว. 4 ส.ค. 64
264 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำนพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ               6,250.00           6,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล สวรรค์เวียงแก / 6,250 นำยณัฐพล สวรรค์เวียงแก / 6,250 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9729 ลว. 4 ส.ค. 64
265 รำยงำนขอซ้ือลูกไก่             21,000.00         21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมสำท จันทิมำ / 21,000 นำยสมสำท จันทิมำ / 21,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9731 ลว. 4 ส.ค. 64
266 รำยงำนขอซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ( น้ ำมันดีเซล )             20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี / 20,000 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9733 ลว. 4 ส.ค. 64
267 รำยงำนขอจัดจ้ำงเกมำเตรียมแปลงปลูกเฮมพ์ภำยในและนอกโรงเรือน             17,100.00         17,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนัด ปัญญำกำศ / 17,100 นำยถนัด ปัญญำกำศ / 17,100 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9734 ลว. 4 ส.ค. 64
268 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง               9,600.00           9,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์ รวมคุณภำพ / 9,600 นำยมำนิตย์ รวมคุณภำพ / 9,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9735 ลว. 4 ส.ค. 64
269 รำยงำนขอซ้ือวัสดุประปำ             15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุเทพ แซ่จ๋ำว / 15,000 นำยสุเทพ แซ่จ๋ำว / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9736 ลว. 4 ส.ค. 64
270 รำยงำนขอซ้ือยอดพันธ์ุอำโวคำโดและต้นกล้ำไม้ผล             27,300.00         27,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปันแก้ว อำรี / 27,300 นำยปันแก้ว อำรี / 27,300 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9738 ลว. 4 ส.ค. 64
271 รำยงำนขอจัดจ้ำงซ่อมแซมประตูม้วนอัตโนมัติ               2,400.00           2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมำน ส่วยกลม / 2,400 นำยสมำน ส่วยกลม / 2,400 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9740 ลว. 4 ส.ค. 64
272 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้             70,500.00         70,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยไชยรุ่ง ถำวร / 10,500 นำยไชยรุ่ง ถำวร / 10,500 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 9741 ลว. 4 ส.ค. 64

นำยเสรี กนกป่ินทอง / 10,500 นำยเสรี กนกป่ินทอง / 10,500
273 รำยงำนขอจ้ำงท ำบ่อเก็บน้ ำ             12,000.00         12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต ปู่หงส์ / 12,000 นำยธนกฤต ปู่หงส์ / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.9754 ลว. 5 ส.ค. 64
274 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุพืช             50,000.00         50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำติชำย ชิโน / 50,000 นำยชำติชำย ชิโน / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 2784 ลว. 6 ส.ค. 64
275 รำยงำนขอจ้ำงเหมำขยำยเขตปรับปรุงเพ่ิมขนำดหม้อแปลง           223,660.52       223,660.52 วิธีเฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอเชียงดำว / 223,660.52 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอเชียงดำว / 223,660.52 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ.9757 ลว.5 ส.ค.64
276 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4 รำยกำร           105,000.00       105,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โอเค กำร์เด้น ฟลำวเวอร์ จก. / 105,000 บ. บ.โอเค กำร์เด้น ฟลำวเวอร์ จก. / 105,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ .9972 ลว.9 ส.ค.64



1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 7,888.00           7,888.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 7,888.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 7,888.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00001
2.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 15,160.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 2 ส.ค. 64
3.บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 8,400.00           

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมปลูกรักนักอนุรักษ์ตัวน้อย จ ำนวน 18 รำยกำร 27,850.00         27,850.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 27,850.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 27,850.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00002
2.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 34,020.65         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 4 ส.ค. 64
3.ร้ำนเชียงใหม่พลำสติก 33,271.65         

3 จ้ำงซ่อมและเปล่ียนน้ ำมันเคร่ืองรถเก๋ง 2 ตอน 45,977.90         45,977.90       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ กลกำร 45,977.90         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ กลกำร 45,977.90        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00003
หมำยเลขทะเบียน ขฉ 4489 เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 ส.ค. 64

4 จ้ำงติดต้ังอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย 25,000.00         25,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยอำทิตย์ กันทะวัง 25,000.00         นำยอำทิตย์ กันทะวัง 25,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00004
2.บริษัท ทะนิตำ อินโฟ เซอร์วิส จ ำกัด 34,240.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 6 ส.ค. 64
3.นำยธวัชชัย จงสุขส ำรำญ 28,500.00         

5 จ้ำงท ำป้ำยภำพพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 10,000.00         10,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 10,000.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 10,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00005
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 10,600.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 8 ส.ค. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 11,000.00         

6 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ ำนวน 8 รำยกำร 41,845.00         41,845.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 41,845.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 41,845.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00006
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 42,075.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 10 ส.ค. 64
3.ร้ำนเอ็นอำร์กำร์เด้น 42,490.00         

7 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือในกำรดูแลรักษำสวน และรุกขกรรม 85,840.00         85,840.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด (จ ำนวน 4 รำยกำร) 20,135.00         บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด (จ ำนวน 4 รำยกำร) 20,135.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00007
จ ำนวน 26 รำยกำร 2.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย (จ ำนวน 23 รำยกำร) 83,885.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 13 ส.ค. 64

3.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด (จ ำนวน 3 รำยกำร) 4,830.00           
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสบี มีโชคก่อสร้ำง (จ ำนวน 3 รำยกำร) 5,194.85           ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 60,875.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00008
5.บริษัท เชียงใหม่วิทยำพำณิชย์ (1997) จ ำกัด (จ ำนวน 3 รำยกำร) 5,328.60           (จ ำนวน 19 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 13 ส.ค. 64
6.ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร (จ ำนวน 23 รำยกำร) 87,235.00         
7.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร (จ ำนวน 23 รำยกำร) 89,653.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด (จ ำนวน 3 รำยกำร) 4,830.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00009

ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 13 ส.ค. 64

8 ซ้ือแบตเตอร่ีส ำหรับรถไฟฟ้ำชมวิว จ ำนวน 1 รำยกำร 351,186.84       351,186.84     เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท บียอนด์ กรีน จ ำกัด 351,186.84       บริษัท บียอนด์ กรีน จ ำกัด 351,186.84      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00010
2.บริษัท ฟิวเจอร์สปีด จ ำกัด 450,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 ส.ค. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 35 บักก้ี เซอร์วิส 481,500.00       

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนำ(covid-19) จ ำนวน 2 รำยกำร 19,507.00         19,507.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 19,507.00         บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด 19,507.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00011
2.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป 26,295.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 17 ส.ค. 64
3.บริษัท ออปส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 28,425.00         

10 จ้ำงตรวจวัดควำมเข้มแสง ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 8,560.00           8,560.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,560.00           บริษัท เอแอลเอส แลบอรำทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,560.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 17 ส.ค. 64

11 ซ้ือยำและเวชภัณฑ์ (ชุดPPE, ชุดCPE, เคร่ืองวัดระดับออกซิเจน) 5,750.00           5,750.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอบล็อค กลำสโค้ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 5,750.00           บริษัท เอบล็อค กลำสโค้ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 5,750.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00013
2.ร้ำนศรีไพร กำรค้ำ 7,430.00           ถูกต้องครบถ้วน ลว. 17 ส.ค. 64
3.ร้ำนเพทำย พำณิชย์ 7,050.00           

12 ซ้ือหน้ำกำกอนำมัย จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00         18,000.00       เฉพำะเจำะจง ศูนย์ปฎิบัติกำรเภสัชชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 18,000.00         ศูนย์ปฎิบัติกำรเภสัชชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ 18,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00014
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ส.ค. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 จ้ำงท ำป้ำยฐำนกิจกรรมเรียนรู้ 47,862.00         47,862.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 47,862.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 47,862.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00015
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 53,350.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 19 ส.ค. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 58,250.00         

14 จ้ำงซ่อมสำยไฟเบอร์ออฟติก 9,150.00           9,150.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บี เอ็ม ซัพพลำย แอนด์ คอมพิวเตอร์ 9,150.00           ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บี เอ็ม ซัพพลำย แอนด์ คอมพิวเตอร์ 9,150.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00016
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ส.ค. 64

15 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม จ ำนวน 1 รำยกำร 5,500.00           5,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดอะแพล้น เอ็นจิเนียร่ิง 5,500.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดอะแพล้น เอ็นจิเนียร่ิง 5,500.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00017
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สันทรรศพำนิช 6,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ส.ค. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เพชระบำรมีทวีทรัพย์ 6,500.00           

16 จ้ำงเหมำปรับปรุงโรงเรือนรวบรวมพันธ์ุมะเด่ือฝร่ัง 130,000.00       130,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.นำยเอกวิน ก๋องมูล 130,000.00       นำยเอกวิน ก๋องมูล 130,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00018
2.นำยทวีวิทย์ แสงแก้ว 135,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ส.ค. 64
3.นำยเอนก สมนำ 140,000.00       

17 ซ้ือกล้ำไม้ผล จ ำนวน 5 รำยกำร 6,500.00           6,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดย นำงนิภำ เรือนแก้ว 6,500.00           ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดย นำงนิภำ เรือนแก้ว 6,500.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00019
2.ร้ำนนำงล ำดวน รำชวงศำ โดย นำงล ำดวน รำชวงศำ 8,080.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 25 ส.ค. 64
3.สวนเอ้ือพรรณ มูรพันธ์ุ โดย นำงสำวอิสรำภรณ์ มำนวล 7,680.00           

18 จ้ำงซ่อมล้อยำงรถไฟฟ้ำชมวิว จ ำนวน 14 รำยกำร 6,650.00           6,650.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอสทีเอส ซุปเปอร์ไทร์สโตร์ จ ำกัด 6,650.00           บริษัท เอสทีเอส ซุปเปอร์ไทร์สโตร์ จ ำกัด 6,650.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00020
2.บริษัท ทีดับเบิลยู ออโต้ไทร์ จ ำกัด 8,050.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 25 ส.ค. 64
3.บริษัท ทีเอ็น 89 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 7,960.00           

19 จ้ำงผลิตบัตรอภินันทนำกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 9,999.15           9,999.15         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด 9,999.15           บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด 9,999.15          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00021
2.บริษัท คอมฟอร์ม(เชียงใหม่) จ ำกัด 11,235.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 26 ส.ค. 64
3.รักษ์พร้ินต้ิงแอนด์กรำฟฟิค ดีไซน์ 10,914.00         

20 ซ้ือยำงนอกรถบรรทุก (แบบยกได้) หมำยเลขทะเบียน ผษ 5437 6,400.00           6,400.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 6,400.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 6,400.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00022
เชียงใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ส.ค. 64

21 ซ้ือยำงนอกรถ 4 ประตูท้ำยบรรทุก ขับเคล่ือน 2 ล้อ หมำยเลขทะเบียน 16,500.00         16,500.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 16,500.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ 16,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00023
ขฉ 7130 เชียงใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ส.ค. 64

22 ซ้ืออะไหล่พร้อมติดต้ังรถบรรทุก (แบบยกได้) หมำยเลขทะเบียน 5,114.60           5,114.60         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่กลกำร 5,114.60           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่กลกำร 5,114.60          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00024
ผษ 5726 เชียงใหม่ จ ำนวน 3 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ส.ค. 64

23 จ้ำงผลิตแผ่นพับประชำสัมพันธ์แนะน ำอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 122,515.00       122,515.00     เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย จ ำกัด 122,515.00       บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย จ ำกัด 122,515.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00025
2.บริษัท ประชำกรธุรกิจ จ ำกัด 164,780.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 26 ส.ค. 64
3. บริษัท เอเบิลครีเอเตอร์ จ ำกัด 171,200.00       

24 ซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 200.00              200.00            เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 200.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 200.00             เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00026
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ำกัด 240.00              ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 27 ส.ค. 64
3.บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 260.00              

25 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ป๊ัมน้ ำ 44,834.07         44,834.07       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ ำกัด 44,834.07         บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ ำกัด 44,834.07        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00027
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ส.ค. 64

26 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 142,310.00       142,310.00     เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 142,310.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 142,310.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00028
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่ นอร์ท สตำร์ เซอร์วิส 149,586.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 27 ส.ค. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วัฒนำแอร์ เซอร์วิส 151,084.00       



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

27 ซ้ืออำหำรสัตว์ จ ำนวน 7 รำยกำร 11,965.00         11,965.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,965.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,965.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00029
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 12,270.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 27 ส.ค. 64
3.ร้ำนเอ็นอำร์กำร์เด้น 12,255.00         

28 จ้ำงเหมำท ำสีตรำพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 49,969.00         49,969.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โพลีกอน วิซำด จ ำกัด 49,969.00         บริษัท โพลีกอน วิซำด จ ำกัด 49,969.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00030
2.บริษัท ไอเดีย โฮม กรุ๊ป จ ำกัด 61,525.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 27 ส.ค. 64
3.บริษัท ฟ้ำแลบ สตูดิโอ จ ำกัด 67,410.00         

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 30,750.00         30,750.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 30,750.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 30,750.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00031
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ำกัด 33,450.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 27 ส.ค. 64
3.บริษัท ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 33,970.00         

30 ซ้ืออุปกรณ์แสงสว่ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 27,000.00         27,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 27,000.00         บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 27,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00001
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมลำนนำโพรดักส์ 29,850.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 9 ส.ค. 64
3.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 31,000.00         

31 ซ้ือหมอน จ ำนวน 53 ใบ 12,476.20         12,476.20       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ลักซ์ชัวร่ี เทรดด้ิง 12,476.20         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ลักซ์ชัวร่ี เทรดด้ิง 12,476.20        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00002
2.นำยปรัชญำ อ้ึงวำจำนนท์ 13,043.30         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 9 ส.ค. 64
3.บริษัท ซินด้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 15,900.00         

32 ซ้ือเบรกเกอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,830.00           4,830.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 4,830.00           บริษัท โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 4,830.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00003
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมลำนนำโพรดักส์ 5,800.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 9 ส.ค. 64
3.บริษัท โปลีกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 5,500.00           

33 ซ้ือพรรณไม้นิทรรศกำรกลำงแจ้ง จ ำนวน 5 รำยกำร 18,500.00         18,500.00       เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 18,500.00         มูลนิธิโครงกำรหลวง 18,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ส.ค. 64

34 จ้ำงท ำป้ำยนิทรรศกำรสวนองค์กรธนำคำรแห่งประเทศไทย 40,170.00         40,170.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 40,170.00         ร้ำนฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนำงสำวขนิษฐำ ปะเป้ิน 40,170.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00005
2.ร้ำนเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 41,750.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 13 ส.ค. 64
3.ร้ำนไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 43,360.00         

35 ซ้ือสินค้ำส ำหรับร้ำนจ ำหน่ำยกำแฟ จ ำนวน 14 รำยกำร 6,027.50           6,027.50         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ำกัด (จ ำนวน 8 รำยกำร) 4,895.00           บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ ำกัด 4,895.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00006
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมนอร์ทเทิร์นเชียงใหม่ (จ ำนวน 6 รำยกำร) 1,132.50           (จ ำนวน 8 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 ส.ค. 64
3.บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) (จ ำนวน 2 รำยกำร) 1,000.00           
4.บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) (จ ำนวน 2 รำยกำร) 530.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมนอร์ทเทิร์นเชียงใหม่ 1,132.50          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00007
5.บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (จ ำนวน 2 รำยกำร) 438.00              (จ ำนวน 6 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 16 ส.ค. 64

36 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 61,500.00         61,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท วันใหม่ แคคตัส จ ำกัด 61,500.00         บริษัท วันใหม่ แคคตัส จ ำกัด 61,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00008
จ ำนวน 11 รำยกำร 2.นำยชัยเชษฐ์ ฟองค ำ 63,400.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ส.ค. 64

3.นำงสำวอัญชัญ สู้ณรงค์ 66,850.00         

37 ซ้ือหญ้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,500.00           3,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,500.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธ.ปรำณีกำรเกษตร 3,500.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00009
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จรัญนิธิโรจน์ 3,700.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ส.ค. 64
3.ร้ำนเอ็นอำร์กำร์เด้น 3,600.00           

38 จ้ำงท ำตุ๊กตำปูนป้ันสวนองค์กรธนำคำรแห่งประเทศไทย 60,000.00         60,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยชัยณฤทธ์ิ วิชิตำภำ 60,000.00         นำยชัยณฤทธ์ิ วิชิตำภำ 60,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00010
2.นำงสำวพิมพ์ปวีณ์ พัฒน์ธนโกศล 65,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ส.ค. 64
3.นำงสำวทิวำพร เจียวสว่ำง 75,000.00         



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

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

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

39 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ส ำหรับร้ำนจ ำหน่ำยพรรณไม้ 20,001.00         20,001.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช (จ ำนวน 11 รำยกำร) 15,836.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวงศ์พำนิช 15,836.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00011
จ ำนวน 15 รำยกำร 2.ร้ำน file shop (จ ำนวน 11 รำยกำร) 21,210.00         (จ ำนวน 11 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ส.ค. 64

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พศินสยำม (จ ำนวน 11 รำยกำร) 18,738.00         
4.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด (จ ำนวน 4 รำยกำร) 4,165.00           บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ำกัด 4,165.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00012
5.บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ ำกัด (จ ำนวน 4 รำยกำร) 4,815.00           (จ ำนวน 4 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 23 ส.ค. 64
6.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด (จ ำนวน 4 รำยกำร) 4,815.00           

40 จ้ำงปรับปรุงนิทรรศกำรสวนองค์กรธนำคำรแห่งประเทศไทย 175,801.00       175,801.00     เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท วีซำยน์ มีเดีย จ ำกัด 175,801.00       บริษัท วีซำยน์ มีเดีย จ ำกัด 175,801.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00013
2.บริษัท ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์เทช่ัน เอเจนซ่ี จ ำกัด 192,118.50       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 25 ส.ค. 64
3.บริษัท เอ-ไมซ์ คอร์ป จ ำกัด 196,601.80       

41 ซ้ืออุปกรณ์ท ำส่ือประชำสัมพันธ์สวนองค์กร จ ำนวน 9 รำยกำร 57,280.00         57,280.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 57,280.00         บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 57,280.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00014
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 59,690.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 25 ส.ค. 64
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ำกัด 61,420.00         

42 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 13,649.00         13,649.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ก ำไรเงิน 999 13,649.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ก ำไรเงิน 999 13,649.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00015
2.ร้ำน รมยกร กรุ๊ป 13,963.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 25 ส.ค. 64
3.ร้ำน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง 14,299.00         

43 ซ้ือพรรณไม้ จ ำนวน 7 รำยกำร 11,800.00         11,800.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวสำวิตรี โชคอ ำนวยชัยกุล 11,800.00         นำงสำวสำวิตรี โชคอ ำนวยชัยกุล 11,800.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00016
2.นำงสำวเฉลิมศรี หอมดอกบ้ำนนำ 12,710.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 25 ส.ค. 64
3.นำงเกสรสุรีย์ แสงแก้ว 13,350.00         

44 จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์ออนไลน์ 58,850.00         58,850.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เชียงใหม่รำยวัน จ ำกัด 58,850.00         บริษัท เชียงใหม่รำยวัน จ ำกัด 58,850.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6408-00017
2.บริษัท ดนตรีสีสัน จ ำกัด 74,900.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด ลว. 27 ส.ค. 64
3.นำงสำวณัฏฐ์กัญญกร ระบินนิวแมน 64,200.00         

45 จ้ำงซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ ำภำยในห้องพักโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 476,516.00       476,516.00     เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค.ที. 999 476,516.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค.ที. 999 476,516.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เศวตสร้ำงสรรค์        478,516.00 ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต่ ำสุด เลขท่ี (อร) 24/2564
3.บริษัท 117 โซลูช่ันส์ จ ำกัด 479,081.00       ลว. 23 ส.ค. 64

46 จ้ำงงำนซ่อมแซมโครงสร้ำงและวัสดุมุงหลังคำโรงเรือนเพำะ 323,000.00       323,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นโม คอนสรัคช่ัน 323,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นโม คอนสรัคช่ัน 323,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
เล้ียงกล้ำพรรณไม้และกำรปลูกไม้ดอก ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 25/2564

ลว. 27 ส.ค. 64

47 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 8,500.00           8,500.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำถ แซ่ม้ำ 8,500.00           นำงสำวนุชนำถ แซ่ม้ำ 8,500.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 560/2564

ลว. 30 ส.ค. 64

48 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 8,500.00           8,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์ กมลำฉันท์ 8,500.00           นำยชัยณรงค์ กมลำฉันท์ 8,500.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 561/2564

ลว. 30 ส.ค. 64
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