
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดจ้ำงท ำคู่มือกำรพัฒนำระบบตลำดฯ 110,000.00      110,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ึง แอนด์มีเดีย จก. 110,000 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ึง แอนด์มีเดีย จก. 110,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00002 ลว. 1 ก.ย.64
2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 18 รำยกำร 46,130.00        46,130.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี จก. 19,490 บ./ บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี จก. 19,490 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00006 ลว. 1 ก.ย.64

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 26,640 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 26,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00009 ลว. 1 ก.ย.64
3 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,880.00        15,880.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,070 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,070 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00011 ลว. 1 ก.ย.64

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 5,010 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 5,010 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00013 ลว. 1 ก.ย.64
มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,800 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 5,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00014 ลว. 1 ก.ย.64

4 จัดซ้ือวัสดุกำรกเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00          5,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,000 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00015 ลว. 1 ก.ย.64
5 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 15,050.00        15,050.00         เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 13,750 บ./ บ.ข่ำนต้ำ จก. 13,750 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00017 ลว. 1 ก.ย.64

เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,300 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00018 ลว. 1 ก.ย.64
6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 67,040.00        67,040.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 67,040 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 67,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00020 ลว. 1 ก.ย.64
7 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 300.00             1,300.00           เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,300 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00022 ลว. 1 ก.ย.64
8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 3,025.00          3,025.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,025 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,025 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00028 ลว. 1 ก.ย.64
9 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 39,449.20        39,449.20         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,849.20 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,849.20 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00031 ลว. 1 ก.ย.64

เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 36,600 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 36,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00032 ลว. 1 ก.ย.64
10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง วัสดุประปำ วัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 21 รำยกำร 89,240.00        89,240.00         เฉพำะเจำะจง หจก.พงษ์ศรำพำณิขย์ 89,240 บ. หจก.พงษ์ศรำพำณิขย์ 89,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00049 ลว. 1 ก.ย.64
11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงและวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 6,000.00          6,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 6,000 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00052 ลว. 1 ก.ย.64
12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 100,000.00      100,000.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จก.100,000 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จก.100,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00054 ลว. 1 ก.ย.64
13 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 2 รำยกำร 5,000.00          5,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 5,000 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00055 ลว. 1 ก.ย.64
14 จ้ำงวิเครำะห์เช้ือจุลินทรีย์ในพลับอบ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,600.00          1,600.00           เฉพำะเจำะจง ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 1,600 บ. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 1,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00056 ลว. 1 ก.ย.64
15 จ้ำงท ำสติกเกอร์ฉลำกสินค้ำ 6,000.00          6,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 6,000 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00057 ลว. 1 ก.ย.64
16 จ้ำงท ำโรอัพ 5,550.00          5,550.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 5,550 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 5,550 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00058 ลว. 1 ก.ย.64
17 จ้ำงท ำทะเบียนฐำนข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ป่ำแป๋ 26,400.00        26,400.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 26,400 บ. หจก.ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 26,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00060 ลว. 1 ก.ย.64
18 จ้ำงท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินรำยแปลง 3,500.00          3,500.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 3,500 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 3,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00063 ลว. 1 ก.ย.64
19 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 15,290.00        15,290.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,440 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 11,440 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0004 ลว. 1 ก.ย.64

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,850 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 3,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0005 ลว. 1 ก.ย.64
20 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00        30,000.00         เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 30,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0006 ลว. 1 ก.ย.64
21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 32,720.00        32,720.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 37,720 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 37,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0007 ลว. 1 ก.ย.64
22 จัดจ้ำงผลิตส่ือกำรเรียนรู้ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงทุ่งหลวง 5,800.00          5,800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 5,800 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 5,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0008 ลว. 1 ก.ย.64
23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 69,000 6,900 เฉพำะเจำะจง บ.คลังไฟฟ้ำ จก. 6,900 บ. บ.คลังไฟฟ้ำ จก. 6,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00089 ลว. 3 ก.ย.64
24 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 19 รำยกำร 17,951.00        17,951.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี จก. 5,386 บ./ บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี จก. 5,386 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00090 ลว. 3 ก.ย.64

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 12,565 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 12,565 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00091 ลว. 3 ก.ย.64
25 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 95,966.00        95,966.00         เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 95,966 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 95,966 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00092 ลว. 3 ก.ย.64
26 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,995.00        14,995.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 14,995 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 14,995 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00093 ลว. 3 ก.ย.64
27 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 7,410.00          7,410.00           เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,410 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 7,410 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00094 ลว. 3 ก.ย.64
28 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 16,400.00        16,400.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 16,400 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 16,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00095 ลว. 3 ก.ย.64
29 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,480.00        20,480.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,420 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,420 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00096 ลว. 3 ก.ย.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,060 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,060 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00097 ลว. 3 ก.ย.64
30 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 3,920.00          3,920.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,219 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,219 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00098 ลว. 3 ก.ย.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,701 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,701 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00099 ลว. 3 ก.ย.64
31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 80,345.50        80,345.50         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 48,900 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 48,900 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0015 ลว. 3 ก.ย.64

บ.ฮอทิโกร จก. 29,500 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 29,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0016 ลว. 3 ก.ย.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,945.50 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,945.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0017 ลว. 3 ก.ย.64

32 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 66,155.00        66,155.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 23,750 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 23,750 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0018 ลว. 3 ก.ย.64

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 เดือน กันยำยน  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 เดือน กันยำยน  2564

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 42,405 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 42,405 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0019 ลว. 3 ก.ย.64
33 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 20,000.00        20,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุขธิรัตน์ ศิลป์ท้ำว 20,000.00 บ. นำงสำวสุขธิรัตน์ ศิลป์ท้ำว 20,000.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00040 ลว 1 ก.ย. 64
34 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 42,331.50        42,331.50         เฉพำะเจำะจง บจก.ดวงตะวันเพชร 42,331.50 บ. บจก.ดวงตะวันเพชร 42,331.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00102 ลว 3 ก.ย. 64
35 จัดจ้ำงวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง 9,630.00          9,630.00           เฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 9,630.00 บ. บจก.ห้องปฎิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 9,630.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00100 ลว 3 ก.ย. 64
36 จัดจ้ำงท ำทะเบียนข้อมูลรำยแปลง จ ำนวน 4 รำยกำร 46,600.00        46,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 46,600.00 บำท หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 46,600.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0001 ลว 1 ก.ย. 64
37 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 11 รำยกำร 42,733.00        42,733.00         เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต. วัสดุก่อสร้ำง 42,733.00 บำท หจก.แม่มำลัย ต. วัสดุก่อสร้ำง 42,733.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00030 ลว 1 ก.ย. 64

38
จัดซ้ืออำหำรสัตว์ จ ำนวน 6 รำยกำร 49,825.00        49,825.00         เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จก.49,825.00 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จก.49,825.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00043 ลว 1 ก.ย. 64

39 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 44,200.00        44,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 38,500.00/บจก.ข่ำนต้ำ 5,700.00 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 38,500.00/บจก.ข่ำนต้ำ 5,700.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00072 PO6409-00073 ลว 1 ก.ย. 64
40 จัดจ้ำงท ำโปสเตอร์ไวนิล ขนำด 90*120 ซม 70,000.00        70,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 70,000 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 70,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00074 ลว 1 ก.ย. 64
41 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 35,950.00        35,950.00         เฉพำะเจำะจง บจก.วำนิชบล็อค 35,950.00 บำท บจก.วำนิชบล็อค 35,950.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00062 ลว 1 ก.ย. 64
42 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 79,930.00        79,930.00         เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 79,930.00 สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 79,930.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-000064 ลว 1 ก.ย. 64
43 จัดจ้ำงผลิตป้ำยข้อมูลแหล่งเรียนรู้ จ ำนวน 5 รำยกำร 8,100.00          8,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 8,100.00 บำท ร้ำนอินดีไซน์ 8,100.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00075 ลว 1 ก.ย. 64
44 จ้ือซ้ืออะไหล่รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 8 รำยกำร 9,880.00          9,880.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นพยอมออโต้ไบค์ 9,880 บ. ร้ำนต้นพยอมออโต้ไบค์ 9,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00110 ลว 3 ก.ย. 64
45 จัดจ้ำงเหมำต่ออำยุและให้บริกำรปรับปรุง Software 180,000.00      180,000.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.ยุพำ ของสู้ 180,000 บ. น.ส.ยุพำ ของสู้ 180,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00145 ลว.6 ก.ย.64

46
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30 รำยกำร 

26,590.00        26,590.00         
เฉพำะเจำะจง

บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 18,034.00/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
5,556.00 บำท

บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 18,034.00/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
5,556.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6409-00133 PO6409-00134
 ลว 3 ก.ย. 64

47 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 65,300.00        65,300.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 25,200 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 25,200 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00108 ลว 3 ก.ย. 64
40,100 บ. 40,100 บ. PO6409-00109 ลว 3 ก.ย. 64

48 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 26,501.00        26,501.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,340 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 3,340 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00122 ลว 3 ก.ย. 64
7,170 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,696 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำร 7,170 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,696 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำร PO6409-00123 ลว 3 ก.ย. 64
เกษตร 9,595 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,700 บ. เกษตร 9,595 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,700 บ. PO6409-00124 ลว 3 ก.ย. 64

PO6409-00126 ลว 3 ก.ย. 64
PO6409-00127 ลว 3 ก.ย. 64

49 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 74,305.00        74,305.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 74,305.00 บ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 74,305.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00101 ลว 3 ก.ย. 64
50 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 22 รำยกำร 124,985.00      124,985.00       เฉพำะเจำะจง บ.วิสและบุตร 48,000 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 21,150 บ./ บ.วิสและบุตร 48,000 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 21,150 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00128 ลว 3 ก.ย. 64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 44,985 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 44,985 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร PO6409-00129 ลว 3 ก.ย. 64
9,550 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,300 บ. 9,550 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,300 บ. PO6409-00130 ลว 3 ก.ย. 64

PO6409-00131 ลว 3 ก.ย. 64
PO6409-00132 ลว 3 ก.ย. 64

51 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 19 รำยกำร 67,700.00        67,700.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 67,700 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 67,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00143 ลว 6 ก.ย. 64
52 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 3,210.00          3,210.00           เฉพำะเจำะจง บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  3,210 บ. บ. ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  3,210 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00001 ลว. 1 ก.ย. 64
53 จ้ำงซ่อมกล้องวงจรปิดภำยในสถำบัน จ ำนวน 1 งำน 20,000.00        20,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  กันทะวัง  20,000 บ. นำยอำทิตย์  กันทะวัง  20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00003 ลว. 1 ก.ย. 64
54 ซ่อมบ ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จฉก 622 ชม. 11,530.00        11,530.00         เฉพำะเจำะจง ต้นพยอมออโต้ไบค์  11,530 บ. ต้นพยอมออโต้ไบค์  11,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00004 ลว. 1 ก.ย. 64
55 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 29,790.00        29,790.00         เฉพำะเจำะจง บ. ดิแอดวำนซ์โซลูช่ัน  29,790 บ. บ. ดิแอดวำนซ์โซลูช่ัน  29,790 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00005 ลว. 1 ก.ย. 64
56 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 62,980.00        62,980.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 29,640 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 29,640 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00146 ลว. 7 ก.ย.64

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 10,380 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 10,380 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00147  ลว. 7 ก.ย.64
บ.วิสและบุตร จก. 3,150 บ./ บ.วิสและบุตร จก. 3,150 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00148  ลว. 7 ก.ย.64
มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,210 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 10,210 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00149  ลว. 7 ก.ย.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,600 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00150  ลว. 7 ก.ย.64

57 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 4,754.00          4,754.00           เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 676 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 676 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00151  ลว. 7 ก.ย.64
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 4,078 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 4,078 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00152  ลว. 7 ก.ย.64

58 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 10,221.00        10,221.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 4,260 บ./ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 4,260 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00153  ลว. 7 ก.ย.64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 เดือน กันยำยน  2564

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 5,961 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จก. 5,961 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00154  ลว. 7 ก.ย.64
59 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 รำยกำร 17,316.00        17,316.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,771 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,771 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00155  ลว. 7 ก.ย.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 14,545 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 14,545 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00156  ลว. 7 ก.ย.64
60 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 11,115.00        11,115.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,245 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,245 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00157  ลว. 7 ก.ย.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,880 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,880 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00158  ลว. 7 ก.ย.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 990 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00159  ลว. 7 ก.ย.64

61 จ้ำงถ่ำยเอกสำรขำวด ำ จ ำนวน 45,500 ชุด 19,565.00        19,565.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณพร 19,565 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณพร 19,565 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00113 ลว. 3 ก.ย.64
62 จัดท ำแผนท่ีประโยชน์กำรใช้ท่ีดินรำยแปลง จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน 101,640.00      101,640.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 101,640 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 101,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00120 ลว. 3 ก.ย.64
63 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 37,000.00        37,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 37,000 บ. หจก.เทพนฤมิตรวัสดุ 37,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00114 ลว. 3 ก.ย.64
64 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 59,900.00        59,900.00         เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโรงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 59,900 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโรงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 59,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00115 ลว. 3 ก.ย.64
65 จัดซ้อวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 86,000.00        86,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต โดยนำยทรัพยสุวรรณ แก้ว่ 86,000 บ. ร้ำนวังเจ้ำคอนกรีต โดยนำยทรัพยสุวรรณ แก้ว่ 86,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00117 ลว. 3 ก.ย.64
66 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน  6 รำยกำร 71,850.00        71,850.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สุวรรณวัสดุแม่ระมำด 71,850 บ. หจก.สุวรรณวัสดุแม่ระมำด 71,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0025 ลว. 3 ก.ย.64
67 จ้ำงท ำสมุดบันทุกปกอ่อน ขนำดเอ5 จ ำนวน 1,710 เล่ม 64,980.00        64,980.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธฺกะลัส 64,980 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธฺกะลัส 64,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0027 ลว. 3 ก.ย.64
68 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 56,626.00        56,626.00         เฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 56,626 หจก.วณิชชำภัณฑ์ 56,626 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00125 ลว. 3 ก.ย.64
69 จัดซ้ือวัสดกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 25,300.00        25,300.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,050 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,050 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0036 ลว. 7 ก.ย.64

มูลนิธิโครงกำรหลวง 2,000 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 2,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0037 ลว. 7 ก.ย.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 19,090 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 19,090 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0038 ลว. 7 ก.ย.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,160 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0039 ลว. 7 ก.ย.64

70 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 22 รำยกำร 18,906.00        18,906.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช  8,908 บำท / บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 3,770 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,228 บำทหจก.ศิริวงศ์พำนิช  8,908 บำท / บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 3,770 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,228 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00079 ลว. 2 ก.ย.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00080 ลว. 2 ก.ย.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00081 ลว. 2 ก.ย.64

21,432.00        21,432.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,260 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,000 บำท/บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 9,172 บำทหจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,260 บำท/บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 7,000 บำท/บ.แฮนด์โกรว์เชอร่ี 9,172 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00037 ลว. 1 ก.ย.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00042 ลว. 1 ก.ย.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00044 ลว. 1 ก.ย.64

71 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 46,980.00        46,980.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 25,200 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 21,780 บำทหจก.จ.เจริญกำรเกษตร 25,200 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 21,780 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00084 ลว. 2 ก.ย.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00086 ลว. 2 ก.ย.64

72 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 61,895.00        61,895.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 32,920 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 28,975 บำทหจก.จ.เจริญกำรเกษตร 32,920 บำท/บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 28,975 บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00048 ลว. 1 ก.ย.64
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00048 ลว. 2 ก.ย.64

73 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 62,150.00        62,150.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวัสดุ จ ำนวน 1 รำยกำร/15,900 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี บจก.ฮกวัสดุ จ ำนวน 1 รำยกำร/15,900 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0029 ลว. 6 ก.ย.64
จ ำนวน 1 รำยกำร / 46,250 บ. จ ำนวน 1 รำยกำร / 46,250 บ. APO6409-0330 ลว. 6 ก.ย.65

74 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 7,600.00          7,600.00           เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 7,600 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 7,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00019 ลว.1 ก.ย.64
75 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,050.00        15,050.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี  15,050 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี  15,050 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00050 ลว.1 ก.ย.64
76 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,770.00          1,770.00           เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี  1,770 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี  1,770 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00041 ลว.1 ก.ย.64
77 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 13 รำยกำร 9,693.00          9,693.00           เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 9,693 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 9,693 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00035 ลว.1 ก.ย.64
78 จัดซ้ือกระดำนด ำพร้อมขำต้ัง จ ำนวน 1 รำยกำร 2,360.00          2,360.00           เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,360 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00029 ลว.1 ก.ย.64
79 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 24 รำยกำร 26,484.00        26,484.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 26,484 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 26,484 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00087 ลว.2 ก.ย.64
80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,335.00          1,335.00           เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,335 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,335 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00053 ลว.1 ก.ย.64
81 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 54,000.00        54,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 54,000 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 54,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00051 ลว.1 ก.ย.64
82 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,010.00        12,010.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 12,010 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 12,010 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00038 ลว.1 ก.ย.64
83 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 34,845.00        34,845.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 34,845 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 34,845 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00024 ลว.1 ก.ย.64
84 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00          7,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนกำญจนำพำณิชย์ 7,500 บ. ร้ำนกำญจนำพำณิชย์ 7,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0014 ลว.3 ก.ย.64
85 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 226,350.00      226,350.00       เฉพำะเจำะจง บ.นภำภัณฑ์ 2019 จ ำกัด 226,350 บ. บ.นภำภัณฑ์ 2019 จ ำกัด 226,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0013 ลว.3 ก.ย.64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 เดือน กันยำยน  2564

86 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 รำยกำร 4,800.00          4,800.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรเซอร์เวย์ 4,800 บ. หจก.ออนแทรเซอร์เวย์ 4,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00036 ลว.1 ก.ย.64
87 จ้ำงท ำเส้ือโปโล จ ำนวน 1 รำยกำร 70,000.00        70,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ 70,000 บ. ร้ำนอินดีไซน์ 70,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00008 ลว.1 ก.ย.64
88 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 102,000.00      102,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยไว บดีรัฐ 102,000 บ. นำยไว บดีรัฐ 102,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00007 ลว.1 ก.ย.64
89 จ้ำงติดต้ังระบบไฟฟ้ำและระบบLAN จ ำนวน 1 งำน 14,000.00        14,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  กันทะวัง  14,000 บ. นำยอำทิตย์  กันทะวัง  14,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0003 ลว.1 ก.ย.64
90 จ้ำงศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำข้อมูลเปิดเผยภำครัฐ จ ำนวน 1 งำน 130,000.00      130,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพงศ์กร จันทรำช 130,000 บ. นำยพงศ์กร จันทรำช 130,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00012 ลว.1 ก.ย.64
91 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,000.00          7,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 7,000 บ. บ.ข่ำนต้ำ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00025 ลว.1 ก.ย.64
92 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 92,800.00        92,800.00         เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จก. 92,800 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 92,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00085 ลว.2 ก.ย.64
93 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร 19,285.00        19,285.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 19,285 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 19,285 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00088 ลว.2 ก.ย.64
94 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 5,570.00          5,570.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,570 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 5,570 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00139 ลว.6 ก.ย.64
95 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 2,020.00          2,020.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,020 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,020 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00140 ลว.6 ก.ย.64
96 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 18,720.00        18,720.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 18,720 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 18,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0033 ลว.7 ก.ย.64
97 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 37 รำยกำร 67,999.00        67,999.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 67,999 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 67,999 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00141 ลว.6 ก.ย.64
98 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 27,680.00        27,680.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี 27,680 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี 27,680 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00142 ลว.6 ก.ย.64
99 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 15 รำยกำร 9,973.00          9,973.00           เฉพำะเจำะจง หกจ.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 9,973 บ. หกจ.ทีเอ็ม โปรเกรส แล็บ 9,973 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0028 ลว.6 ก.ย.64
100 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,580.00          4,580.00           เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 4,580  บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 4,580  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0031 ลว.7 ก.ย.64
101 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 41,370.00        41,370.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี 41,370  บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี 41,370  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0032 ลว.7 ก.ย.64
102 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 3,290.00          3,290.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,290 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,290 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0034 ลว.7 ก.ย.64
103 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 58,673.00        58,673.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 58,673 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 58,673 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0035 ลว.7 ก.ย.64
104 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 24,474.00        24,474.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 6,594 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 6,594 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00174 ลว.9 ก.ย.64

เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 14,080 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 14,080 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00175 ลว.9 ก.ย.64
เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,800 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00176 ลว.9 ก.ย.64

105 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 43,200.00        43,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 43,200 บ. หจก.ใต้ฝุ่นวิศวกรรม 43,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00177 ลว.9 ก.ย.64
106 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 44,753.00        44,753.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,363 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 3,363 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00178 ลว.9 ก.ย.64

เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,600 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00179 ลว.9 ก.ย.64
เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,570 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,570 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00180 ลว.9 ก.ย.64
เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,920 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,920 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00181 ลว.9 ก.ย.64

107 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00          6,000.00           เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00106 ลว.3 ก.ย.64
108 จัดซ้ือกล้ำไม้ จ ำนวน 5 รำยกำร 25,850.00        25,850.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 25,850 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 25,850 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00107 ลว.3 ก.ย.64
109 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 9 รำยกำร 6,950.00          6,950.00           เฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียน ซำยน์ 1,770 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,180 บ. บ.ยูเน่ียน ซำยน์ 1,770 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,180 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00111 ลว.3 ก.ย.64

PO6409-00112 ลว.3 ก.ย.64
110 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงและวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 59,795.00        59,795.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวัสดุ 1,805 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 42,955 บ./ บจก.ฮกวัสดุ 1,805 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 42,955 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00116 ลว.3 ก.ย.64

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,500 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 7,535 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,500 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 7,535 บ. PO6409-00118 ลว.3 ก.ย.64
PO6409-00119 ลว.3 ก.ย.64
PO6409-00121 ลว.3 ก.ย.64

111 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,874.00          4,878.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,878 บ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,878 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0020 ลว.3 ก.ย.64
112 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 89,780.00        89,780.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 40,450 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 34,950 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 40,450 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 34,950 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0021 ลว.3 ก.ย.64

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 14,380 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 14,380 บ. APO6409-0022 ลว.3 ก.ย.64
APO6409-0023 ลว.3 ก.ย.64

113 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 49,005.00        49,005.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 49,005 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 49,005 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0024 ลว.3 ก.ย.64
114 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 64,350.00        64,350.00         เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 64,350 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 64,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00183 ลว.9 ก.ย.64
115 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 22 รำยกำร 16,185.00        16,185.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,330 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,330 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00184 ลว.9 ก.ย.64

3,375 บ./ร้ำนเชียงฮง 3,480 บ. 3,375 บ./ร้ำนเชียงฮง 3,480 บ. PO6409-00185 ลว.9 ก.ย.64
PO6409-00186 ลว.9 ก.ย.64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 เดือน กันยำยน  2564

116 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 74,352.00        74,352.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,860 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 38,612 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,860 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 38,612 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00187 ลว.9 ก.ย.64
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,440 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,440 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร PO6409-00188 ลว.9 ก.ย.64
10,440 บ./บ.ข่ำนต้ำ 14,000 บ. 10,440 บ./บ.ข่ำนต้ำ 14,000 บ. PO6409-00189 ลว.9 ก.ย.64

PO6409-00190 ลว.9 ก.ย.64
PO6409-00191 ลว.9 ก.ย.64

117 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,400.00        15,400.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,400 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00045 ลว.1 ก.ย.64
118 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 54,169.00        54,169.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 54,169 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 54,169 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00082 ลว.2 ก.ย.64
119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,942.00        15,942.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,942 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,942 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00047 ลว.1 ก.ย.64
120 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 16,375.00        16,375.00         เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 16,375 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 16,375 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0012 ลว.2 ก.ย.64

121

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร

93,710.00        93,710.00         

เฉพำะเจำะจง

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 72,260.00 บ./มูลนิธิโครงกำรหลวง 
4,000.00 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,750.00 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี
 8,640.00 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,060.00 บ.

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 72,260.00 บ./มูลนิธิโครงกำรหลวง 
4,000.00 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 3,750.00 บ./บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี
 8,640.00 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,060.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
APO6409-0044 APO6409-0045
 APO6409-0046 
APO6409-0047 APO6409-0048
 ลว 7 ก.ย. 64

122

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร

95,080.00        95,080.00         

เฉพำะเจำะจง
บจก.ฮอทิโกร 26,000.00,หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,890.00 บจก.
ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 36,820.00 บ. บจก.ข้ำนต้ำ 25,370.00 บ.

บจก.ฮอทิโกร 26,000.00,หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,890.00 บจก.
ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 36,820.00 บ. บจก.ข้ำนต้ำ 25,370.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
APO6409-004 APO6409-0041 
APO6409-0042 APO6409-0043
 ลว 7 ก.ย. 64

123 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 17,010.00        17,010.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สบเมยวัสดุก่อสร้ำง 17,010.00 บำท หจก.สบเมยวัสดุก่อสร้ำง 17,010.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0049 ลว 10 ก.ย. 64
124 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 102,220.00      102,220.00       เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต. วัสดุก่สอร้ำง 102,220.00 บ. หจก.แม่มำลัยวัสดุก่สอร้ำง 102,220.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00165 ลว 8 ก.ย. 64
125 จัดซ้ือวัสดุก่สอร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 59,710.00        59,710.00         เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่สอร้ำง 59,710.00 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 59,710.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00164 ลว 8 ก.ย. 64
126 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 86,660.00        86,660.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 86,660.00 บ ร้ำน กฤษณำพนิช 86,660.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00144 ลว 6 ก.ย. 64

127
จัดซ้ือวัสดุกำรเกำตร จ ำนวน 16 รำยกำร

49,145.00        49,145.00         
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,746.00 บ. บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน 
คอมพิวเตอร์ 37,290.00 บ. หจก.ศิริวงค์พำนิช 2,109.00 บ.

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,746.00 บ. บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน 
คอมพิวเตอร์ 37,290.00 บ. หจก.ศิริวงค์พำนิช 2,109.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6406-00069 PO6409-00070
 PO6409-00071 ลว 1 ก.ย. 64

128 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 87,100.00        87,100.00         เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน 87,100.00 บำท บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน 87,100.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00023 ลว 1 ก.ย. 64
129 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 24,960.00        24,960.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 24,960.00 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 24,960.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00104 ลว 3 ก.ย. 64
130 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 4,480.00 บำท 4,480.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 4,480.00 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 4,480.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00103 ลว 3 ก.ย. 64
131 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 8,400.00          8,400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 8,400.00 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 8,400.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00068 ลว 1 ก.ย. 64
132 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20 รำยกำร 25,911.00        25,911.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 25,911.00 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 25,911.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ Po6409-00105 ลว 3 ก.ย. 64
133 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 264,550.00      264,550.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 97,960 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 97,960 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00212 ลว. 15 ก.ย.64

เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,849.20 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,849.20 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00213 ลว. 15 ก.ย.64
เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 75,000 บ./ ร้ำนคลังพลำสติก 75,000 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00214 ลว. 15 ก.ย.64
เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 43,940 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 43,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00215 ลว. 15 ก.ย.64

131 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 52,155.00        52,155.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 52,155 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 52,155 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00216 ลว. 15 ก.ย.64
132 จัดจ้ำงท ำคู่มือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย จ ำนวน 1 โครงกำร 160,000.00      160,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธฺกะลัส 160,000 บ. ร้ำนอินดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธฺกะลัส 160,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00195 ลว. 14 ก.ย.64
133 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 โครงกำร 154,878.00      154,878.00       เฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 154,878 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ 154,878 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00196 ลว. 14 ก.ย.64
134 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 54,052.00        54,052.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เหล็กทรัพย์พำณิชย์น่ำน 54,052 บ. หจก.เหล็กทรัพย์พำณิชย์น่ำน 54,052 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00199 ลว. 14 ก.ย.64
135 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 50,200.00        50,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 50,200 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ 50,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00200 ลว. 14 ก.ย.64
136 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 39,940.00        39,940.00         เฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 39,940 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ 39,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00203 ลว. 14 ก.ย.64
137 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 15,283.50        15,283.50         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,480 บ./ร้ำนเชียงฮง 5,803.50 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,480 บ./ร้ำนเชียงฮง 5,803.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00201 ลว. 14 ก.ย.64

PO6409-00202 ลว. 14 ก.ย.64
138 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก จ ำนวน 17 รำยกำร 5,135.00          5,135.00           เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 4,335 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 800 บ. บ.ข่ำนต้ำ 4,335 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00204 ลว. 14 ก.ย.64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 เดือน กันยำยน  2564

PO6409-00205 ลว. 14 ก.ย.64
139 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 29,600.00        29,600.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 17,260 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 17,260 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00206 ลว. 14 ก.ย.64

4,440 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,900 บ. 4,440 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,900 บ. PO6409-00207 ลว. 14 ก.ย.64
PO6409-00208 ลว. 14 ก.ย.64

140 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 20 รำยกำร 29,383.00        29,383.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 23,064 บ./บ.ข่ำนต้ำ 380 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 23,064 บ./บ.ข่ำนต้ำ 380 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00209 ลว. 14 ก.ย.64
บ.เคมีกิจเกษตร 5,939 บ. บ.เคมีกิจเกษตร 5,939 บ. PO6409-00210 ลว. 14 ก.ย.64

PO6409-00211 ลว. 14 ก.ย.64
141 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3 รำยกำร 7,490.00          7,490.00           เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,490 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,490 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0054 ลว. 15 ก.ย.64
142 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 10 รำยกำร 11,950.00        11,950.00         เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,100 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,900 บ./ บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 3,100 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,900 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00167 ลว. 8 ก.ย.64

บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,950 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,950 บ. PO6409-00168 ลว. 8 ก.ย.64
PO6409-00169 ลว. 8 ก.ย.64

143 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 18,132.00        19,132.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,892 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,740 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ 2,892 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4,740 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00170 ลว. 8 ก.ย.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,500 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 10,500 บ. PO6409-00171 ลว. 8 ก.ย.64

PO6409-00172 ลว. 8 ก.ย.64
144 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 4,730.00          4,730.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,730 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,730 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00173 ลว. 8 ก.ย.64
145 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 33,775.00        33,775.00         เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 33,775 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 33,775 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00192 ลว. 14 ก.ย.64
146 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00          6,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 6,000 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0050 ลว. 10 ก.ย.64
147 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 27,300.00        27,300.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 27,300.00 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 27,300.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0053 ลว 15 ก.ย. 64
148 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 133,090.50      133,090.50       เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 133,090.50 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 133,090.50 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00194 ลว 14 ก.ย. 64
149 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 41 รำยกำร 104,098.00      104,098.00       เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 104,098.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 104,098.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00197 ลว 14 ก.ย. 64
150 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 108,000.00      108,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 108,000 บำท หจก.เชียงใหม่ ดีดี แอร์ เซอร์วิส 108,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00010 ลว. 1 กย.64
151 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 129,470.00      128,470.00       เฉพำะเจำะจง บ.เดอะเอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จ ำกัด 128,470 บำท บ.เดอะเอ็นจิเนียร่ิง คร๊ำฟ จ ำกัด 128,470 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00016 ลว. 1 กย.64
152 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 189,500.00      189,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 189,500 บำท บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 189,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00161 ลว. 7 กย.64
153 จัดว้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 2,600.00          2,600.00           เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 2,600 บำท บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 2,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00182 ลว. 9 กย.64
154 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00          4,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,000 บำท บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0056 ลว. 16 กย.64
155 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 7,208.00          7,208.00           เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,208 บำท บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,208 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0055 ลว.15 กย.64
156 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 22,848.00        22,848.00         เฉพำะเจำะจง บ.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 22,848 บำท บ.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ จ ำกัด 22,848 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0065 ลว.16 กย 64
157 จัดจ้ำงท ำประตูพร้อมติดต้ัง 1 งำน 47,000.00        47,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยพัสกร ยศอินทร์ 47,000 บำท นำยพัสกร ยศอินทร์ 47,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00258 ลว.21 กย.64
158 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 63,910.00        63,910.00         เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 63,910 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 63,910 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00261 ลว.22 ก.ย.64
159 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรและวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 53,614.00        53,614.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก จ ำนวน 3 รำยกำรเป็นเงิน 33,600บ./ ร้ำนคลังพลำสติก จ ำนวน 3 รำยกำรเป็นเงิน 33,600บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00231 ลว. 16 ก.ย.64

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 2 รำยกำร เป็ฯเงิน 7,464 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 2 รำยกำร เป็ฯเงิน 7,464 บ./ PO6409-00232 ลว. 16 ก.ย.64
บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ เป็นเงิน 4,600 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร บจก.ฮกวัสดุเชียงใหม่ เป็นเงิน 4,600 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร PO6409-00233 ลว. 16 ก.ย.64
จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 7,950 บ. จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 7,950 บ. PO6409-00234 ลว. 16 ก.ย.64

160 จัดซ้ือยำและเวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์ จ ำนวน 6 รำยกำร 86,700.00        86,700.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก เป็นเงิน 86,700 บ. หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก เป็นเงิน 86,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0060 ลว. 16 ก.ย.64
161 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 7,573.00          7,573.00           เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 7,573.00 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 7,573.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0052 ลว 14 ก.ย. 64
162 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 66,509.90        66,509.90         เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์  จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 26,629.90 บ./ บจก.แกลสซ่ีแลนด์  จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 26,629.90 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0061 ลว. 16 ก.ย.64

บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 11,400 บ./ บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 11,400 บ./ APO6409-0062 ลว. 16 ก.ย.64
บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 28,480 บ. บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 28,480 บ. APO6409-0063 ลว. 16 ก.ย.64

163 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 169,360.00      169,360.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 169,360 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ เป็นเงิน 169,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0057 ลว. 16 ก.ย.64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 30 เดือน กันยำยน  2564

164 จัดซ้ือวัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 23 รำยกำร 20,485.00        20,485.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ จ ำนวน  3 รำยกำรเป็นเงิน4,810 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ จ ำนวน  3 รำยกำรเป็นเงิน4,810 บ./ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00250 ลว. 17 ก.ย.64
ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน 4,390 บ./ ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน 4,390 บ./ PO6409-00251  ลว. 17 ก.ย.64
ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน 14 รำยกำร เป็นเงิน 11,285 บ. ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน 14 รำยกำร เป็นเงิน 11,285 บ. PO6409-00252  ลว. 17 ก.ย.64

165 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 26,210.00        26,210.00         เฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร เป็นเงิน 26,210 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร เป็นเงิน 26,210 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00219 ลว. 16 ก.ย.64
166 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 34,860.00        34,860.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 2 รำยกำรเป็นเงิน 1,640 บ./ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 2 รำยกำรเป็นเงิน 1,640 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00226 ลว. 16 ก.ย.64

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน  8 รำยกำร เป็นเงิน 26,320 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน  8 รำยกำร เป็นเงิน 26,320 บ./ PO6409-00227 ลว. 16 ก.ย.64
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 6,900 บ. บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 6,900 บ. PO6409-00228 ลว. 16 ก.ย.64

167 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 28,185.00        28,185.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 25,785 บ./ บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 25,785 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00224 ลว. 16 ก.ย.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,400 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 2,400 บ. PO6409-00225 ลว. 16 ก.ย.64

168 จัดซ้อวัสดุกำรเกษตรและวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 43,930.00        43,930.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน4 รำยกำรเป็นเงิน 5,400 บ./ ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน4 รำยกำรเป็นเงิน 5,400 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00220 ลว. 16 ก.ย.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 33,170 บ./ หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 33,170 บ./ PO6409-00221 ลว. 16 ก.ย.64
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 5,360 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 5,360 บ. PO6409-00222 ลว. 16 ก.ย.64

169 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ยำนพำหนะ จ ำนวน 7 รำยกำร 10,992.00        10,992.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 7 รำยำกร เป็นเงิน 10,992 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 7 รำยำกร เป็นเงิน 10,992 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00218 ลว. 15 ก.ย.64
170 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  1 ชุด 490.00             490.00              เฉพำะเจำะจง บจก.เอ แอนด์ โกรว์ เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 490 บ. บจก.เอ แอนด์ โกรว์ เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 490 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00217 ลว. 15 ก.ย.64
171 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 42,850.00        42,850.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน  5 รำยกำร เป็นเงิน 25,350 บ./ ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน  5 รำยกำร เป็นเงิน 25,350 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00229 ลว. 16 ก.ย.64

ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน  9 รำยกำร เป็นเงิน 17,500 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน  9 รำยกำร เป็นเงิน 17,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00230 ลว. 16 ก.ย.64
172 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 18 รำยกำร 49,882.00        49,882.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 13 รำยกำรเป็นเงิน 46,737 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 13 รำยกำรเป็นเงิน 46,737 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0058 ลว. 16 ก.ย.64

หจก.ศิริวงค์พำนิช จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน 3,145 บ. หจก.ศิริวงค์พำนิช จ ำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน 3,145 บ. APO6409-0059 ลว. 16 ก.ย.64
173 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,650.00          2,650.00           เฉพำะเจำะจง บจก.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน เป็นเงิน 2,650 บ. บจก.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน เป็นเงิน 2,650 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00223 ลว. 16 ก.ย.64
174 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 33 รำยกำร 21,324.00        21,324.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน 14 รำยกำร เป็นเงิน 5,760 บ./ ร้ำนเชียงฮง จ ำนวน 14 รำยกำร เป็นเงิน 5,760 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00247 ลว. 17 ก.ย.64

ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน  8 รำยกำร เป็ฯเงิน 3,135 บ./ ร้ำนกฤษณำพำนิช จ ำนวน  8 รำยกำร เป็ฯเงิน 3,135 บ./ PO6409-00248 ลว. 17 ก.ย.64
หจก.นอร์ท เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ จ ำนวน  11 รำยกำรเงิน12,429 บ. หจก.นอร์ท เคมิเคิล แอนด์กลำสแวร์ จ ำนวน  11 รำยกำรเงิน12,429 บ. PO6409-00249 ลว. 17 ก.ย.64

175 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 104,400.00      104,400.00       เฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 104,400 บ. หจก.พอช.คอม 104,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00253 ลว. 20 กย.64
176 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 34,900.00        34,900.00         เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 34,900 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 34,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00254 ลว. 20 กย.64
177 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00        18,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 18,000 บ. หจก.พอช.คอม 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00255 ลว. 20 กย.64
178 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 19,760.00        19,760.00         เฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 19,760 บ. หจก.พอช.คอม 19,760 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00256 ลว. 20 กย.64
179 จัดว้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 40,500.00        40,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 40,500 บ. หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 40,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00257 ลว. 20 กย.64
180 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 44,300.00        44,300.00         เฉพำะเจำะจง บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 44,300 บ. บ.ดิ แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 44,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0066 ลว. 20 กย.64
181 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร           4,000.00            4,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,000 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 4,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6409-0067 ลว. 20 กย.64
182 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร           4,868.50            4,868.50 เฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลำยส์ จ ำกัด 4,868.50 บ. บ.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลำยส์ จ ำกัด 4,868.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00263 ลว.27 ก.ย.64
183 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 33,500 33,500 เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จ ำกัด 33,500 บ. บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จ ำกัด 33,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00267 ลว.27 ก.ย.64
184 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 438,177 438,177 เฉพำะเจำะจง บ.คิงส์ชินพำวเวอร์ จ ำกัด 438,177.30 บ. บ.คิงส์ชินพำวเวอร์ จ ำกัด 438,177.30 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6409-00266 ลว.27 ก.ย.64



1 ซ้ือน้้ำด่ืมถัง PE ขนำด 20 ลิตร จ้ำนวน 3,500 ถัง 52,500.00         52,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เพียวเมำน์เทน จ้ำกัด 52,500.00         บริษัท เพียวเมำน์เทน จ้ำกัด 52,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00001
2.บริษัท เชียงใหม่โพลสตำร์ จ้ำกัด 70,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 1 ก.ย. 64
3.บริษัท บียอนด์ อินดัสตรีส์ จ้ำกัด 112,000.00       

2 จ้ำงท้ำเส้ือกีฬำพิมพ์ลำย 25,460.00         25,460.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ลำนนำ อรำวด์ จ้ำกัด 25,460.00         บริษัท ลำนนำ อรำวด์ จ้ำกัด 25,460.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00003
2.ร้ำนนครพิงค์เซนเตอร์ 28,810.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 1 ก.ย. 64
3.บริษัท เอชดีวีซิกซ์(ไทยแลนด์) จ้ำกัด 33,500.00         

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร 9,500.00           9,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรีเชียงใหม่ จ้ำกัด 9,500.00           บริษัท เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรีเชียงใหม่ จ้ำกัด 9,500.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00004
2.ร้ำนเชียงใหม่ บิสิเนสโซลูช่ัน 9,700.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 2 ก.ย. 64
3.บริษัท เชียงใหม่ อินเตอร์เทรด จ้ำกัด 9,900.00           

4 ซ้ือยำงและแบตเตอร่ี รถน่ัง 2 ตอนท้ำยบรรทุก หมำยเลขทะเบียน 11,400.00         11,400.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 7,600.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป.เฮงสวัสด์ิ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 7,600.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00005
กต 3343 เชียงใหม่ จ้ำนวน 2 รำยกำร 2.ร้ำน เสรียนต์ โดย นำยสนธยำ ชุ่มใจ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 3,800.00           ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ก.ย. 64

ร้ำน เสรียนต์ โดย นำยสนธยำ ชุ่มใจ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 3,800.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ก.ย. 64

5 จ้ำงซ่อมแซมระบบสูบน้้ำภำยในโรงแรมรำชพฤกษ์เพลซ 29,013.69         29,013.69       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ้ำกัด 29,013.69         บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลำย จ้ำกัด 29,013.69        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00007
2.บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 37,717.50         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 3 ก.ย. 64
3.บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 43,520.11         

6 ซ้ือมูลวัว และอุปกรณ์ส้ำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 49,990.00         49,990.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยวิมล พวกอินแสง (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 12,500.00         นำยวิมล พวกอินแสง (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 12,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00008
ด้ำนดิน และปุ๋ย จ้ำนวน 8 รำยกำร 2.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 37,490.00         ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 ก.ย. 64

3.บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 40,911.45         
4.บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 38,900.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 37,490.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00009

ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 3 ก.ย. 64

7 จ้ำงปรับปรุงอำคำรพืชไร้ดิน 159,418.00       159,418.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ดำมพหัสดินทร์ จ้ำกัด 159,418.00       บริษัท ดำมพหัสดินทร์ จ้ำกัด 159,418.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 6 ก.ย. 64

8 ซ้ือเข็มกลัด จ้ำนวน 1 รำยกำร 9,998.10           9,998.10         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ปร้ินท์ทูยู จ้ำกัด 9,998.10           บริษัท ปร้ินท์ทูยู จ้ำกัด 9,998.10          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00011
2.โสมวภำ ฤทธิเรือง 10,710.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 6 ก.ย. 64
3.บำงแก้วสกรีน 11,340.00         

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ดูแลรถยนต์ จ้ำนวน 15 รำยกำร 10,420.00         10,420.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 10,420.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 10,420.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00012
2.ร้ำนตรำนุวัฒน์ 11,816.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 6 ก.ย. 64
3.บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ้ำกัด 11,282.00         

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 14 รำยกำร 50,740.00         50,740.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 23,200.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ (จ้ำนวน 7 รำยกำร) 23,200.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00013
2.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 6 รำยกำร) 67,915.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 6 ก.ย. 64
3.ร้ำนสังฆะชัย กำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย (จ้ำนวน 10 รำยกำร) 70,770.00         
4.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 13 รำยกำร) 99,905.00         บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 9,600.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00014

ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 6 ก.ย. 64

บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 16,070.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00015
ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 6 ก.ย. 64

ร้ำนสังฆะชัย กำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 1,870.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00016
(จ้ำนวน 2 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 6 ก.ย. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

11 ซ้ือพรรณไม้ในกำรรวบรวมและจัดแสดง จ้ำนวน 125 รำยกำร 77,280.00         77,280.00       เฉพำะเจำะจง สวนปัลลดำ โดยนำยปัลลพ รุ่งรัศมี 77,280.00         สวนปัลลดำ โดยนำยปัลลพ รุ่งรัศมี 77,280.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 ก.ย. 64

12 จ้ำงเหมำขนขยะท้ิง ณ ลำนจอดรถ P5 200,000.00       200,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 200,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 200,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00018
2.นำยนิคม สมหล้ำ 210,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 ก.ย. 64
3.นำยดนุพล โบแบน 240,000.00       

13 จ้ำงเหมำรถแบ็คโฮขนำด PC200, PC50, รถบรรทุก 6 ล้อด๊ัม 55,000.00         55,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 55,000.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 55,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00019
พร้อมคนขับและน้้ำมันเช้ือเพลิง 2.นำยสุขสรรค์ จีโนฟู 66,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 7 ก.ย. 64

3.นำยนิคม สมหล้ำ 70,000.00         

14 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม 38,400.00         38,400.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 38,400.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 38,400.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ก.ย. 64

15 จ้ำงเหมำบริกำรติดต้ังระบบกระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตไร้สำย 15,700.00         15,700.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำน ชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส โดย นำงสำวนวภัสร์ ยำวุฒิ 15,700.00         ร้ำน ชนัศชัย ซีซีทีวี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 15,700.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00022
2.บริษัท ออลเทค โซลูช่ันส์ จ้ำกัด 24,900.00         โดย นำงสำวนวภัสร์ ยำวุฒิ ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 ก.ย. 64

16 ซ้ือน้้ำยำเคลือบข้ัวแบตเตอร่ีรถไฟฟ้ำชมวิว จ้ำนวน 1 รำยกำร 2,176.38           2,176.38         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท บียอนด์ กรีน จ้ำกัด สำขำท่ี 00002(เชียงใหม่) 2,176.38           บริษัท บียอนด์ กรีน จ้ำกัด สำขำท่ี 00002(เชียงใหม่) 2,176.38          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00023
2.บริษัท ฟิวเจอร์สปีด จ้ำกัด 3,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 10 ก.ย. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 35 บักก้ี เซอร์วิส 2,889.00           

17 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองมือกำรเกษตร 5,000.00           5,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่ำง จ้ำกัด 5,000.00           บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่ำง จ้ำกัด 5,000.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ก.ย. 64

18 ซ้ือต้นไม้ใหญ่ จ้ำนวน 8 รำยกำร 258,000.00       258,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.นัทพงค์พันธ์ุไม้ โดยนำยนัทพงค์ เรืองศรี 258,000.00       นัทพงค์พันธ์ุไม้ โดยนำยนัทพงค์ เรืองศรี 258,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00025
2.สวนเสกข์ โดยนำงสำวนรำรัตน์ ใจแสน 284,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 13 ก.ย. 64
3.สวนชวนชม โดยนำงสำวศุภลักษณ์ แก้วมำนวล 288,000.00       

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 9 รำยกำร 10,210.00         10,210.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยธำนัท พรรณขำม (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 4,500.00           นำยธำนัท พรรณขำม (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 4,500.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00026
2.นำยนพเดช แหวนเพ็ชร (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 2,050.00           ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ก.ย. 64
3.นำงสำวคณัสนันท์ มุแฮ (จ้ำนวน 5 รำยกำร) 3,660.00           

นำยนพเดช แหวนเพ็ชร (จ้ำนวน 3 รำยกำร) 2,050.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00028
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ก.ย. 64

นำงสำวคณัสนันท์ มุแฮ (จ้ำนวน 5 รำยกำร) 3,660.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00029
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ก.ย. 64

20 จ้ำงโครงกำรศึกษำชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 200,000.00       200,000.00     เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 200,000.00       มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 200,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00027
จ้ำนวน 22 ชนิด ระยะท่ีส่ี ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ก.ย. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม จ้ำนวน 39 รำยกำร 40,745.00         40,745.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ำกัด (จ้ำนวน 13 รำยกำร) 2,700.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อันดำมันปลำตู้ (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 21,614.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00032
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อันดำมันปลำตู้ (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 21,614.00         ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ก.ย. 64
3.ร้ำนสังฆะชัย กำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย (จ้ำนวน 9 รำยกำร) 7,965.00           
4.บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 12 รำยกำร) 5,966.00           บริษัท เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ้ำกัด (จ้ำนวน 12 รำยกำร) 5,966.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00033
5.ร้ำนสวนสมบัติ(หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 2,500.00           ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ก.ย. 64

บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ำกัด 2,700.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00034
(จ้ำนวน 13 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ก.ย. 64

ร้ำนสังฆะชัย กำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 7,965.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00038
(จ้ำนวน 9 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ก.ย. 64

ร้ำนสวนสมบัติ(หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 2,500.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00042
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ก.ย. 64

22 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ้ำนวน 6 รำยกำร 55,000.00         55,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.สวนแสนปัญญำ 1 โดยนำยปฐมพงษ์ แสนปัญญำ 55,000.00         สวนแสนปัญญำ 1 โดยนำยปฐมพงษ์ แสนปัญญำ 55,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00035
2.นำงสำวพุทธวรรณ สุภำ 58,950.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 15 ก.ย. 64
3.นำงสำวปรำนชนก จันทร์แก้ว 61,500.00         

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน์ในโรงแรมรำชพฤกษ์ จ้ำนวน 16 รำยกำร 19,986.53         19,986.53       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท 117 โซลูช่ันส์ จ้ำกัด 19,986.53         บริษัท 117 โซลูช่ันส์ จ้ำกัด 19,986.53        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00036
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เศวตสร้ำงสรรค์ 20,217.65         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 ก.ย. 64
3.บริษัท นีโอ ออแกไนเซอร์ จ้ำกัด 20,181.27         

24 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 31,440.00         31,440.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเชียงใหม่ มำนะพำนิช 31,440.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเชียงใหม่ มำนะพำนิช 31,440.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00037
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดอินเตอร์สเปเชียล์ โปรดักท์ 31,770.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 ก.ย. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์ 31,970.00         

25 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 12 รำยกำร 41,220.00         41,220.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ (จ้ำนวน 11 รำยกำร) 43,395.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ (จ้ำนวน 9 รำยกำร) 30,595.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00039
2.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 10 รำยกำร) 41,070.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 ก.ย. 64
3.ร้ำนสังฆะชัย กำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 4,500.00           

บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 6,125.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00040
ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 ก.ย. 64

ร้ำนสังฆะชัย กำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 4,500.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00041
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 ก.ย. 64

26 ซ้ือเครดิตส้ำหรับกำรซ้ือรูปภำพ และวิดีโอท่ีใช้ในกำรจัดท้ำส่ือ 19,955.50         19,955.50       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 19,955.50         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 19,955.50        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00043
ประชำสัมพันธ์อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ผ่ำนส่ือออนไลน์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 27,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 20 ก.ย. 64

3.บริษัท เอ็มเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ้ำกัด 26,750.00         

27 จ้ำงท้ำตรำยำง 6,700.00           6,700.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช 6,700.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิริวงศ์พำนิช 6,700.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00044
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พศินสยำม 7,180.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 20 ก.ย. 64
3.ร้ำน file shop 7,610.00           

28 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองรถเก๋ง 2 ตอน หมำยเลขทะเบียน 2,054.40           2,054.40         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เทคนิคกลกำร เชียงใหม่ 2,054.40           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เทคนิคกลกำร เชียงใหม่ 2,054.40          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00045
ขฉ 3632 เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ก.ย. 64

29 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองรถ 4 ประตูท้ำยบรรทุก ขับเคล่ือน 2 ล้อ 3,349.10           3,349.10         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เทคนิคกลกำร เชียงใหม่ 3,349.10           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เทคนิคกลกำร เชียงใหม่ 3,349.10          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00046
หมำยเลขทะเบียน ขฉ 7130 เชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ก.ย. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

30 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ้ำนวน 9 รำยกำร 22,500.00         22,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยสัญญำ บุญม่ัน 22,500.00         นำยสัญญำ บุญม่ัน 22,500.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00047
2.นำงสำวรัตนำภรณ์ หม่องผ่ำน 24,150.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 22 ก.ย. 64
3.นำยจันทร์ กำวิโรจน์ 23,490.00         

31 ซ้ือพรรณไม้ จ้ำนวน 26 รำยกำร 243,900.00       243,900.00     เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสวนสมบัติ(หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 243,900.00       ร้ำนสวนสมบัติ(หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 243,900.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00048
2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 288,970.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 22 ก.ย. 64
3.ร้ำนน้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว ทิตติสร 277,720.00       

32 จ้ำงปรับปรุงศำลำรอรถโดยสำรชมสวนบริเวณหอเขียว 180,000.00       180,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ้ำสัวออม 168 เชียงใหม่ จ้ำกัด 180,000.00       บริษัท เจ้ำสัวออม 168 เชียงใหม่ จ้ำกัด 180,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00049
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ก.ย. 64

33 ซ้ือต้นกล้ำไม้ดอก จ้ำนวน 32 รำยกำร 163,120.00       163,120.00     เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 163,120.00       บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 163,120.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00050
2.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน 203,900.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 23 ก.ย. 64
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 244,680.00       

34 จ้ำงจัดท้ำคู่มือกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนพรรณไม้ 8,741.90           8,741.90         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ้ำกัด 8,741.90           บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ้ำกัด 8,741.90          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00051
2.บริษัท คอมฟอร์ม จ้ำกัด 9,202.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 27 ก.ย. 64
3.ร้ำนสีสันพร้ินต้ิง 9,500.00           

35 ซ้ือวัสดุประปำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 1,085.00           1,085.00         เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 1,085.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 1,085.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00052
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ้ำกัด 1,115.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 28 ก.ย. 64
3.บริษัท ภัทรวดีน้้ำแพร่วัสดุ จ้ำกัด 1,125.00           

36 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ้ำนวน 50 รำยกำร 167,584.00       167,584.00     เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 167,584.00       บริษัท เอกะ อะโกร จ้ำกัด 167,584.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00053
2.หสม.ต้นกล้ำท้ำตะวัน 214,120.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 28 ก.ย. 64
3.ร้ำนแม่มำลัยเกษตรภัณฑ์ 244,680.00       

37 ซ้ืออุปกรณ์เสริมกล้อง จ้ำนวน 2 รำยกำร 3,690.00           3,690.00         เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 3,690.00           บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 3,690.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00054
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 3,900.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 29 ก.ย. 64
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ำกัด 3,850.00           

38 จ้ำงซ่อมสำยไฟเบอร์ออฟติก 18,190.00         18,190.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บี เอ็ม ซัพพลำย แอนด์ คอมพิวเตอร์ 18,190.00         ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ บี เอ็ม ซัพพลำย แอนด์ คอมพิวเตอร์ 18,190.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00055
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 64

39 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมปลูกรักนักอนุรักษ์ตัวน้อย 24,865.00         24,865.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 3,565.00           ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 21,300.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00056
จ้ำนวน 20 รำยกำร 2.บริษัท ออปส์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 4,490.00           (จ้ำนวน 16 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 29 ก.ย. 64

3.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป จ้ำกัด (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 4,060.00           
4.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย (จ้ำนวน 16 รำยกำร) 21,300.00         บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 3,565.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00057
5.ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร (จ้ำนวน 16 รำยกำร) 23,859.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 29 ก.ย. 64
6.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร (จ้ำนวน 16 รำยกำร) 23,650.00         

40 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองรถน่ัง 2 ตอนท้ำยบรรทุก หมำยเลขทะเบียน 2,503.80           2,503.80         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เทคนิคกลกำร เชียงใหม่ 2,503.80           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เทคนิคกลกำร เชียงใหม่ 2,503.80          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00058
กต 3343 เชียงใหม่ จ้ำนวน 1 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 64

41 จ้ำงซ่อมและเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองรถยนต์ 25,680.00         25,680.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่กลกำร 25,680.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่กลกำร 25,680.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00059
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 64

42 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจร 45,460.00         45,460.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสำรภี งำนป้ำย โดย นำงสำวฤทัยรัตน์ โพธ์ิศิริ 45,460.00         ร้ำนสำรภี งำนป้ำย โดย นำงสำวฤทัยรัตน์ โพธ์ิศิริ 45,460.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00060
2.ร้ำนเอวัน พลัส 51,050.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 29 ก.ย. 64
3.ร้ำนธันยพงษ์ 51,150.00         



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

43 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขนและก้ำจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ 2,570.00           2,570.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวโชคอ้ำนวย เชียงใหม่ จ้ำกัด 2,570.00           บริษัท นิวโชคอ้ำนวย เชียงใหม่ จ้ำกัด 2,570.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00061
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 64

44 จ้ำงซ่อมเคร่ืองยิงเลเซอร์ 10,700.00         10,700.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 10,700.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 10,700.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00062
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 64

45 จ้ำงซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ืองหอค้ำหลวง 116,000.00       116,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท กัมพล (1997) เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 116,000.00       บริษัท กัมพล (1997) เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 116,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00063
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 64

46 จ้ำงติดตำกุหลำบ 1,845.00           1,845.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุพยง อินต๊ะก๋อน 1,845.00           นำงสำวยุพยง อินต๊ะก๋อน 1,845.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00064
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 64

47 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 49,000.00         49,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอดไวซ์ฮอด 49,000.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอดไวซ์ฮอด 49,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00065
2.ร้ำนซิค คอม (Sick Com) 52,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64
3.ร้ำนใหญ่ 55,000.00         

48 ซ้ือธงชำติไทยและธงสัญลักษณ์ประจ้ำพระองค์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 52,800.00         52,800.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวกฤษณำ ค้ำเมือง 52,800.00         นำงสำวกฤษณำ ค้ำเมือง 52,800.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00066
2.นำงสำววำสนำ มังคะละ 56,160.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64
3.นำงสำวณัฐธิดำ สักค้ำ 55,240.00         

49 จ้ำงร้ือถอนพร้อมติดต้ังฝ้ำเพดำนห้องเตรียมอำหำรอำคำรนิทรรศกำร 2 43,871.00         43,871.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 43,871.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 43,871.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00067
2.นำยนิคม สมหล้ำ 47,500.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64
3.นำยดนุพล โบแบน 46,000.00         

50 จ้ำงซ่อมแซมระบบประปำ พร้อมเช่ือมต่อเข้ำระบบเดิม 80,000.00         80,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภำคิณ ซีวิล 80,000.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภำคิณ ซีวิล 80,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00068
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พิมพ์ลภัส กำรโยธำ 87,740.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64
3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นำฟ่อนกำรโยธำ 97,905.00         

51 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ส้ำหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือในกำรดูแลรักษำสวน 99,998.00         99,998.00       เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี (จ้ำนวน 39 รำยกำร) 105,228.00       บริษัท อำร์ทีที เทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 21 รำยกำร) 81,120.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00069
จ้ำนวน 39 รำยกำร 2.บริษัท อำร์ทีที เทรดด้ิง จ้ำกัด (จ้ำนวน 39 รำยกำร) 104,690.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64

3.บริษัท เอส.ซีแอล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ้ำกัด (จ้ำนวน 39 รำยกำร) 113,360.00       
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สินเสรี (จ้ำนวน 18 รำยกำร) 18,878.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00070

ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64

52 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จ้ำนวน 13 รำยกำร 13,470.00         13,470.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 12 รำยกำร) 11,820.00         บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 12 รำยกำร) 11,820.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00071
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส (จ้ำนวน 12 รำยกำร) 13,910.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ำกัด (จ้ำนวน 12 รำยกำร) 14,160.00         
4.ร้ำนวำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนำยอมรินทร์ ค้ำปวน 1,650.00           ร้ำนวำย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,650.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00072
(จ้ำนวน 1 รำยกำร) โดยนำยอมรินทร์ ค้ำปวน (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64
5.เอชดับบลิว โซลูช่ันส์ ดีเวลลอปเม้น (จ้ำนวน 1 รำยกำร) 2,500.00           

53 ซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโรคเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 90,303.00         90,303.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 5 รำยกำร) 56,000.00         บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ้ำกัด (จ้ำนวน 5 รำยกำร) 56,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00073
จ้ำนวน 13 รำยกำร 2.บริษัท ออปส์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด (จ้ำนวน 5 รำยกำร) 77,750.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64

3.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป จ้ำกัด (จ้ำนวน 5 รำยกำร) 71,350.00         
4.บริษัท เอบล็อค กลำสโค้ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ้ำกัด (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 24,880.60         บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลำย จ้ำกัด (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 3,338.40          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00074
5.ร้ำนศรีไพร กำรค้ำ (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 30,990.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64
6.ร้ำนเพทำย พำณิชย์  (จ้ำนวน 4 รำยกำร) 36,140.00         
7.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลำย จ้ำกัด (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 3,338.40           บริษัท เอบล็อค กลำสโค้ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 24,880.60        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00075
8.ซีเค อุปกรณ์กำรแพทย์ (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 3,456.00           (จ้ำนวน 4 รำยกำร) ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64
9.ป่ำซำงอุปกรณ์กำรแพทย์ (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 3,852.00           
10.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 6,084.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ (จ้ำนวน 2 รำยกำร) 6,084.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00076

ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

54 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอำกำศ จ้ำนวน 1 รำยกำร 600.00              600.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นิกรแอร์แอนด์คอนสตรัคช่ัน 600.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นิกรแอร์แอนด์คอนสตรัคช่ัน 600.00             เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00077
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 64

55 ซ้ือวัสดุประปำ จ้ำนวน 1 รำยกำร 1,950.00           1,950.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จ้ำกัด 1,950.00           บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จ้ำกัด 1,950.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00078
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 64

56 จ้ำงก่อสร้ำงโรงเรือนเพำะเล้ียงและอนุบำลสำยพันธ์ุกุหลำบ 193,000.00       193,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 193,000.00       บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ้ำกัด 193,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00079
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 64

57 ซ้ือสินค้ำส้ำหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น จ้ำนวน 1 รำยกำร 5,075.00           5,075.00         เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม จันทร์สำม 5,075.00           นำยบุญธรรม จันทร์สำม 5,075.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ก.ย. 64

58 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 26,000.00         26,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวศุจินธร สมศรี 26,000.00         นำงสำวศุจินธร สมศรี 26,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00002
จ้ำนวน 1 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ก.ย. 64

59 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 20,080.00         20,080.00       เฉพำะเจำะจง นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 20,080.00         นำยธีรวัฒน์ ต้ังกิตติเวทย์ 20,080.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00003
จ้ำนวน 7 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 ก.ย. 64

60 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 71,050.00         71,050.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำฎ ใจหำญ 71,050.00         นำงสำวนุชนำฎ ใจหำญ 71,050.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00004
จ้ำนวน 18 รำยกำร ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ก.ย. 64

61 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 80,000.00         80,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท วันใหม่ แคคตัส จ้ำกัด 80,000.00         บริษัท วันใหม่ แคคตัส จ้ำกัด 80,000.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00012
จ้ำนวน 11 รำยกำร 2.นำยชัยเชษฐ์ ฟองค้ำ 89,300.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 ก.ย. 64

3.นำงสำวอัญชัญ สู้ณรงค์ 86,150.00         

62 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ้ำนวน 4 รำยกำร 7,356.00           7,356.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ้ำกัด 7,356.00           บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ้ำกัด 7,356.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00013
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ก.ย. 64

63 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 29,050.00         29,050.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 29,050.00         ร้ำนสังฆะชัยกำรเกษตร โดยนำงสำวยุวดี สังฆะชัย 29,050.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00014
จ้ำนวน 12 รำยกำร 2.ร้ำนป่ำไผ่กำรเกษตร 31,700.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 16 ก.ย. 64

3.ร้ำนแม่โจ้กำรเกษตร 34,130.00         

64 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ้ำหน่ำยกำแฟ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ้ำนวน 12 รำยกำร 13,705.00         13,705.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ำกัด 13,705.00         บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จ้ำกัด 13,705.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ก.ย. 64

65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศ จ้ำนวน 2 รำยกำร 10,550.00         10,550.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 10,550.00         บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด 10,550.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00016
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 10,930.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 20 ก.ย. 64
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ้ำกัด 10,850.00         



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

66 ซ้ือเมล็ดกำแฟ จ้ำนวน 7 รำยกำร 21,940.00         21,940.00       เฉพำะเจำะจง 1.นำยศรัญ สีเขียว 3,300.00           นำยศรัญ สีเขียว 3,300.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00017
2.นำยหน่ัน ใจปิง 4,200.00           ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.ย. 64
3.นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 3,000.00           
4.นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 2,590.00           นำยหน่ัน ใจปิง 4,200.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00018
5.นำยสุชำติ ตำม่ี 3,900.00           ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.ย. 64
6.นำงวันดี วนำเวียงวงศ์ 1,650.00           
7.สหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมย จ้ำกัด 3,300.00           นำยเกรียงไกร เมธำณิชำกรกุล 3,000.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00019

ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.ย. 64

นำงจันทร์แดง กำญจนพิษณุ 2,590.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00020
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.ย. 64

นำยสุชำติ ตำม่ี 3,900.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.ย. 64

นำงวันดี วนำเวียงวงศ์ 1,650.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00022
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.ย. 64

สหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบเมย 3,300.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00023
จ้ำกัด ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.ย. 64

67 ซ้ือพรรณไม้ในกำรจัดนิทรรศกำรกลำงแจ้ง จ้ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00           6,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.นำยเชำวลิต ตำทอง 6,000.00           นำยเชำวลิต ตำทอง 6,000.00          เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00024
2.นำยหล่อจำ เซอมือกู่ 7,200.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 28 ก.ย. 64
3.นำยธีรเทพ มำเยอะ 9,000.00           

68 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบกำรให้บริกำรใช้สถำนท่ี จ้ำนวน 1 รำยกำร 28,785.00         28,785.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ้ำกัด 28,785.00         บริษัท ท่ีนอนปีนัง เชียงใหม่ จ้ำกัด 28,785.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00025
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอส พี ลักซ์ชัวร่ี เทรดด้ิง 32,100.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64
3.บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด 49,000.00         

69 ซ้ือสินค้ำร้ำนจ้ำหน่ำยพรรณไม้ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 91,650.00         91,650.00       เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 91,650.00         บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ้ำกัด 91,650.00        เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6409-00026
จ้ำนวน 20 รำยกำร 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตรีธนฉัฐ คอนสตรัคช่ัน 111,333.50       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ก.ย. 64

3.ร้ำนเชียงใหม่พลำสติก 106,304.50       

70 จ้ำงท้ำงำนบ้ำรุงดูแลแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมโดย 397,879.50       397,879.50     เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เจนเนอรัล บิซิเนส เซอร์วิส(ประเทศไทย) จ้ำกัด 397,879.50       บริษัท เจนเนอรัล บิซิเนส เซอร์วิส(ประเทศไทย) จ้ำกัด 397,879.50      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท้ำของ
ติดต้ังตำข่ำยและอุปกรณ์ไล่นก จ้ำนวน 3 จุด 2.บริษัท ซีเมนส์ แคร์ จ้ำกัด 557,800.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 26/2564

3.ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เบิร์ด-เทค นอร์ท 640,800.00       ลว. 28 ก.ย. 64

71 จ้ำงซ่อมแซมสวนประเทศเกำหลีใต้ 260,804.00       260,804.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท กัมพล (1997) เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 260,804.00       บริษัท กัมพล (1997) เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 260,804.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 28/2564

ลว. 29 ก.ย. 64

72 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือรองรับโครงกำรพัฒนำ 352,000.00       352,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 352,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นโม คอนสตรัคช่ัน 352,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
แหล่งเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ งำนโครงกำรหลวง กำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูง ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 29/2564
กำรเกษตรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ลว. 30 ก.ย. 64
(กำรพัฒนำจัดท้ำนิทรรศกำรใหม่)

73 จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำและวิเครำห์กำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ 2,000,000.00    2,000,000.00  เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2,000,000.00    มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2,000,000.00   เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญำจ้ำงผู้เช่ียวชำญรำยบุคคล  
และชีวภำพของพรรณไม้ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ระยะท่ีสำม ถูกต้องครบถ้วน  หรือจ้ำงบริษัทท่ีปรึกษำ 

เลขท่ี (อร) 30/2564
ลว. 30 ก.ย. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

74 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส้ำนักงำน 235,000.00       235,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.เอส.คอนส์ 235,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.เอส.คอนส์ 235,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 31/2564

ลว. 30 ก.ย. 64

75 ปรับปรุงห้องน้้ำสำธำรณะส้ำหรับบุคคลท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 460,000.00       460,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 460,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จ่ำหนุ่มลำนทรำย 2019 460,000.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท้ำของ
2.นำยนิคม สมหล้ำ 480,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 32/2564
3.นำยดนุพล โบแบน 490,000.00       ลว. 30 ก.ย. 64



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

1 จ้ำงท้ำงำนปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือจัดปลูกรวบรวมพันธ์ุและแหล่งเรียนรู้ 239,174.00       239,174.00     เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวณปภัค ณ เชียงใหม่ 239,174.00       นำงสำวณปภัค ณ เชียงใหม่ 239,174.00      เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
กัญชำและกัญชง เพ่ือน้ำมำใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 2.บริษัท เชียงใหม่วิจิตรภัณฑ์ จ้ำกัด 251,361.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 27/2564
รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรือน 3.นำยอุดม ปัญญำ 327,704.00       ลว. 29 ก.ย. 64
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