
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง  วงเงินงบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจำ้ง

1 จำ้งผลิตส่ือแผ่นพบักำรปรับปรุงบ ำรุงดิน จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00            18,000.00          18,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพมิพ ์18,000 บ. หจก.วนิดำกำรพมิพ ์18,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0001  ลว. 3 มีค. 65

2 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรสี All in one จ ำนวน 1 เคร่ือง 18,000.00            15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐธยำน์ กอ๊ปปี ้โดยนำยสุริยัน จนัทวรรณ์ 15,000 บ. ร้ำนณัฐธยำน์ กอ๊ปปี ้โดยนำยสุริยัน จนัทวรรณ์ 15,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0002  ลว. 3 มีค. 65

3 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 17 รำยกำร 55,420.00            55,420.00          55,420.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ 55,420.00 บำท ร้ำนวัชระวงค์กำรค้ำ 55,420.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0007 ลว. 4 มีค. 65

4 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 14,390.00            14,145.00          14,145.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 14,145.00 บำท บริษัท ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 14,145.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00002 ลว. 4 มีค. 65

5 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ขน 8622 เชียงใหม่ 19,605.72            19,605.72          19,605.72          เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั 19,605.72 บำท บ.โตโยต้ำ เชียงใหม่ จ ำกดั 19605.72 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00003 ลว. 4 มี.ค. 65

6 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 83-3188 เชียงใหม่ 10,748.79            10,748.79          10,748.79          เฉพำะเจำะจง บ.ชัยรัชกำร(กรุงเทพ) จ ำกดั 10,748.79 บำท บ.ชัยรัชกำร(กรุงเทพ) จ ำกดั 10,748.79 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00004 ลว. 4 มี.ค. 65

7 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน กฉ 5080 เชียงใหม่ 63,139.70            16,167.70          16,167.70          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ชัยชนะแอร์ โดยนำยมำโนชน์ อูต่ะเภำ 16,167.70 บำท ร้ำน ชัยชนะแอร์ โดยนำยมำโนชน์ อูต่ะเภำ 16,167.70 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6502-00116 ลว. 21 ก.พ. 65

8 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน กฉ 5080 เชียงใหม่ 63,139.70            46,972.00          46,972.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมำร์ท บ ีคำร์เซอร์วิส โดยนำยสุรชัย ใจใหม่ 46,972.00 บ. ร้ำน สมำร์ท บ ีคำร์เซอร์วิส โดยนำยสุรชัย ใจใหม่ 46,972.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6502-00115 ลว. 21 ก.พ. 65

9 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ขฉ 7131 เชียงใหม่ 8,055.00              8,055.00            8,055.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมำร์ท บ ีคำร์เซอร์วิส โดยนำยสุรชัย ใจใหม่ 8,055.00 บ. ร้ำน สมำร์ท บ ีคำร์เซอร์วิส โดยนำยสุรชัย ใจใหม่ 8,055.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6502-00150 ลว. 24 ก.พ. 65

10 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00              4,780.00            4,780.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 4,780 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 4,780 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0002 ลว. 7 ม.ีค.65

11 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 9 รำยกำร 33,300.00            19,077.00          19,077.00          เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,877 บ. / บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,877 บ. / ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0003 ลว. 7 ม.ีค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 16,200 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 16,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0004 ลว. 7 ม.ีค.65

12 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำกยำร 6,600.00              6,570.00            6,570.00            เฉพำะเจำะจง บ.แฮดน์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,570 บ. บ.แฮดน์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,570 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0005 ลว. 7 ม.ีค.65

13 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 35,050.00            18,768.00          18,768.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,025 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,025 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0006 ลว. 7 ม.ีค.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 14,743 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 14,743 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0007 ลว. 7 ม.ีค.65

14 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 16,000.00            11,900.00          11,900.00          เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 11,900 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 11,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0008 ลว. 7 ม.ีค.65

15 จดัซ้ือวัสดุเผยแพร่และประชำสัมพนัธ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 55,700.00            55,640.00          55,640.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 55,640 บ. หจก.เลเซอร์ไนน์คัตต้ิง 55,640 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0009 ลว. 7 ม.ีค.65

16 จดัซ้ือวัสดุสำรเคมี จ ำนวน 10 รำยกำร 18,580.00            16,290.00          16,290.00          เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 16,290 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 16,290 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0010 ลว. 7 ม.ีค.65

17 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00              7,770.00            7,770.00            เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,770 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 7,770 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0011 ลว. 7 ม.ีค.65

18 จดัซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 8 รำยกำร 5,125.00              4,747.50            4,747.50            เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,747.50 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,747.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0012 ลว. 7 ม.ีค.65

19 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,250.00              2,250.00            2,250.00            เฉพำะเจำะจง บ.ยูเนี่ยน ซำยน์ จก. 2,250 บ. บ.ยูเนี่ยน ซำยน์ จก. 2,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0013 ลว. 7 ม.ีค.65

20 จดัซ้ือเตำเผำถ่ำนไบโอชำร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,800.00              3,800.00            3,800.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนบเีค โดยนำยบณัฑิต หรัิญสถิตย์พร 3,800 บ. ร้ำนบเีค โดยนำยบณัฑิต หรัิญสถิตย์พร 3,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0014 ลว. 7 ม.ีค.65

21 จดัซ้ือเต้นท์พบั จ ำนวน 2 รำยกำร 9,202.00              9,202.00            9,202.00            เฉพำะเจำะจง หจก.โชคชัยกำรผ้ำใบและกอ่สร้ำง 9,202 บ. หจก.โชคชัยกำรผ้ำใบและกอ่สร้ำง 9,202 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0022 ลว. 7 ม.ีค.65

22 จดัซ้ืออปุกรณ์ปอ้งกนักำระบำดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 3 รำยกำร 21,250.00            21,250.00          21,250.00          เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอ ิอเิล็กเทค จก. 21,250 บ. บ.มิซูอ ิอเิล็กเทค จก. 21,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0023 ลว. 7 ม.ีค.65

23 จดัซ้ือน้ ำยำฆำ่เชื้อแบคทีเรีย จ ำนวน 60 ขวด 14,112.00            14,112.00          14,112.00          เฉพำะเจำะจง บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป จก. 14,112 บ. บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป จก. 14,112 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0024 ลว. 7 ม.ีค.65

24 จดัจำ้งขนส่งและด ำเนินพธิีกำรศุลกำกร ทั้งขำเข้ำและขำออก 40,218.00            40,218.00          40,218.00          เฉพำะเจำะจง บ.อนิสยำมกรุ๊ป จก. 40,218 บ. บ.อนิสยำมกรุ๊ป จก. 40,218 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00007 ลว. 4 มี.ค.65

25 จดัจำ้งตรวจวิเครำะหห์ำเชื้ออโีคไล (E.coli) ในแหล่งน้ ำ 7,190.40              7,190.40            7,190.40            เฉพำะเจำะจง บ.หอ้งปฏบิติักำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 7,190.40 บ. บ.หอ้งปฏบิติักำรกลำง (ประเทศไทย) จก. 7,190.40 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00068 ลว. 7 มี.ค.65
ตำมมำตรฐำน GAP และ Global G.A.P 

26 จดัจำ้งเหมำด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลขอบเขตที่ดินรำยแปลง 111,280.00          111,280.00        111,280.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 111,280 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 111,280 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0025 ลว.7 ม.ีค.65
และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรพืน้ที่โครงกำรพฒันำ
พืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงเพือ่แกป้ญัหำพืน้ที่เฉพำะบำ้นแม่แฮหลวง 

27 จดัจำ้งเหมำบริกำรเกบ็ข้อมูลชุมชนต้นแบบ จ ำนวน 3 กลุ่มบำ้น 30,000.00            30,000.00          30,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยภำคิน อำซอ 10,000 บ./นส.พชิญำ สล่ำเหน่ 10,000 บ./ นำยภำคิน อำซอ 10,000 บ./นส.พชิญำ สล่ำเหน่ 10,000 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0026 ลว.7 ม.ีค.65
นส.แสงหล้ำ ชุมพรวิริยะกลุ 10,000 บ. นส.แสงหล้ำ ชุมพรวิริยะกลุ 10,000 บ. APO6503-0027 ลว.7 ม.ีค.65

28 จดัซ้ือพลำสติกคลุมแปลง จ ำนวน 2 รำยกำร 39,400.00            39,400.00          39,400.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 39,400 บำท หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 39,400 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00001 ลว. 1 มี.ค.65

29 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 24,980.00            24,980.00          24,980.00          เฉพำะเจำะจง หจก.บำ้นสวนครูเกง่ 24,980 บำท หจก.บำ้นสวนครูเกง่ 24,980 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00012 ลว. 4 มี.ค.65

30 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 2,450.00              2,230.00            2,230.00            เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกดั  750 บำท จ ำนวน 1 รำยกำร บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกดั 750 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00015 ลว. 4 มี.ค.65
บจก.ล้ิมศักดำกลุคมีเกษตร 1,480 บำท จ ำนวน 2 รำยกำร บจก.ล้ิมศักดำกลุคมีเกษตร 1,480 บำท              PO6503-00016 ลว. 4 มี.ค.65

31 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 21 รำยกำร 120,000.00          120,000.00        120,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.นอรท์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 120,000 บำท หจก.นอรท์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 120,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00028 ลว. 4 มี.ค.65

32 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 20,950.00            18,369.00          18,369.00          เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกดั 3,704 บำท จ ำนวน 7 รำยกำร บจก.แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกดั 3,704 บำท จ ำนวน 7 รำยกำร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00033 ลว. 4 มี.ค.65
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 14,743 บ. จ ำนวน 13 รำยกำร หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 14,743 บ. จ ำนวน 13 รำยกำร PO6503-00034 ลว. 4 มี.ค.65

33 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 137,170.00          117,920.00        117,920.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพชิัยกำรค้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร 56,000 บำท ร้ำนพชิัยกำรค้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร 56,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00038 ลว. 7 มี.ค.65
บจก.ล้ิมศักดำกลุคมีเกษตร  จ ำนวน 4 รำยกำร 12,560 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุคมีเกษตร  จ ำนวน 4 รำยกำร 12,560 บำท PO6503-00039 ลว. 7 มี.ค.65
บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 13,830 บำท บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 13,830 บำท PO6503-00040 ลว. 7 มี.ค.65
บจก.เคมีกจิเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 35,530 บำท บจก.เคมีกจิเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 35,530 บำท PO6503-00041 ลว. 7 มี.ค.65

34 จดัซ้ือพลำสติกปบูอ่ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,250.00            11,250.00          11,250.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 11,250 บำท หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 11,250 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00013 ลว.4 มี.ค. 65

35 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ์ จ ำนวน 8 รำยกำร 29,590.00            21,450.00          21,450.00          เฉพำะเจำะจง บจก.แชมปเ์มล็ดพนัธุ์ (ประเทศไทย) จ ำนวน 2 รำยกำร 7,200 บำท บจก.แชมปเ์มล็ดพนัธุ์ (ประเทศไทย) จ ำนวน 2 รำยกำร 7,200 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00043 ลว. 7 มี.ค. 65
บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 14,250 บำท บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 14,250 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00051 ลว. 7 มี.ค. 65

36 จดัซ้ือพลำสติกปบูอ่ จ ำนวน 1 รำยกำร 41,800.00            41,800.00          41,800.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 41,800 บำท หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 41,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0003 ลว. 3 ม.ีค 65

37 จดัซ้ือพลำสติกปบูอ่ จ ำนวน 1 รำยกำร 29,700.00            29,700.00          29,700.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 29,700 บำท หจก.เคเอสบ ีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย)  29,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0004 ลว. 3 ม.ีค 65

38 จดัซ้ือสำรชีวภณัฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 10,450.00            10,450.00          10,450.00          เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  10,450 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง  10,450 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0009 ลว. 4 ม.ีค 65

39 จดัซ้ือวัสดุประปำและกอ่สร้ำง 4 รำยกำร 15,475.00            14,250.00          14,250.00          เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำร 12,650 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 3 รำยกำร  12,650 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0010 ลว.4 ม.ีค 65
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร 1,600 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร 1,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0011 ลว.4 ม.ีค 65

40 จดัซ้ือปุย๋ 1 รำยกำร 19,980.00            15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ฮอ-ทิโกร 15,000 บำท บจก.ฮอ-ทิโกร 15,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0012 ลว.4 ม.ีค 65

41 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 41,280.00            37,322.00          37,322.00          เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 5 รำยกำร 26,862 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 5 รำยกำร 26,862 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0013 ลว.4 ม.ีค 65
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,910 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,910 บำท APO6503-0015 ลว.4 ม.ีค 65
บจก.เคมีกจิเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,130 บำท บจก.เคมีกจิเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,130 บำท APO6503-0016 ลว.4 ม.ีค 65
บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 2,420 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 2,420 บำท APO6503-0017 ลว.4 ม.ีค 65

42 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 19 รำยกำร 58,140.00            52,275.00          52,275.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 8 รำยกำร จ ำนวน 24,300  บำท บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน 8 รำยกำร จ ำนวน 24,300  บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0018 ลว.4 ม.ีค 65
27,975.00          27,975.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร  จ ำนวน 11 รำยกำร 27,975 บำท บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร  จ ำนวน 11 รำยกำร 27,975 บำท APO6503-0019 ลว.4 ม.ีค 65

43 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร 23 รำยกำร 33,925.00            33,925.00          33,925.00          เฉพำะเจำะจง หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 33,925 บำท หจก.พงษ์ศรำพำณิชย์ 33,925 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0020 ลว.4 ม.ีค 65

44 จดัซ้ือชุดตรวจ ATK จ ำนวน 6,000 ชุด 324,000.00          282,000.00        282,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.มิซูอ ิอเิล็กเทค จก. 282,000 บ. บ.มิซูอ ิอเิล็กเทค จก. 282,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0044 ลว.14 ม.ีค.65

45 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 55,000.00            55,000.00          55,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังเจำ้คอนกรีต 55,000 บ. ร้ำนวังเจำ้คอนกรีต 55,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00017 ลว.4 มี.ค.65

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565

สถำบันวจิยัและพฒันำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่ 31 มีนำคม 2565



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง  วงเงินงบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจำ้ง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565

สถำบันวจิยัและพฒันำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่ 31 มีนำคม 2565

46 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน และวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,000.00            7,070.00            7,070.00            เฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 7,070 บ. บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ 7,070 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00048 ลว.7 มี.ค.65

47 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 20,000.00            20,000.00          20,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุกอ่สร้ำง 20,000 บ. ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุกอ่สร้ำง 20,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00037 ลว.7 มี.ค.65

48 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร ประปำ กอ่สร้ำง จ ำนวน 11 รำยกำร 89,000.00            89,000.00          89,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.แกม้กำรค้ำ 89,000 บ. หจก.แกม้กำรค้ำ 89,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00014 ลว.4 มี.ค.65

49 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 10,000.00            10,000.00          10,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภณัฑ์ 10,000 บ. หจก.วณิชชำภณัฑ์ 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00057 ลว.7 มี.ค.65

50 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 16,800.00            16,800.00          16,800.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอมกอ๋ยกำรเกษตร 16,800 บ. ร้ำนอมกอ๋ยกำรเกษตร 16,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00006 ลว.4 มี.ค.65

51 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 5,000.00              5,000.00            5,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00024 ลว.7 มี.ค.65

52 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 8,000.00              8,000.00            8,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 8,000 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 8,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00005 ลว.4 มี.ค.65

53 จดัซ้ือวัสดุบรรจภุณัฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 7,500.00              7,500.00            7,500.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 7,500 บ. สหกรณ์พฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 7,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00056ลว.7 มี.ค.65

54 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00              5,000.00            5,000.00            เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 5,000 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00058 ลว.7 มี.ค.65

55 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 91,400.00            91,400.00          91,400.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 91,400 บ. ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 91,400 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00060 ลว.7 มี.ค.65

56 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00            10,000.00          10,000.00          เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 10,000 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00061 ลว.7 มี.ค.65

57 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 40,000.00            40,000.00          40,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 40,000 บ. ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 40,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00062 ลว.7 มี.ค.65

58 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 22,550.00            22,550.00          22,550.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 22,550 บ. ร้ำนอำทเคมีเกษตรยนต์ 22,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00063 ลว.7 มี.ค.65

59 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 25,152.00            25,152.00          25,152.00          เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 25,152 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 25,152 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00059 ลว.5 มี.ค.65

60 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00            10,000.00          10,000.00          เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์ต ำบลแม่นำจร 10,000 บ. วิสำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์ต ำบลแม่นำจร 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00066 ลว.7 มี.ค.65

61 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 24,000.00            24,000.00          24,000.00          เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 24,000 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 24,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00009 ลว.4 มี.ค.65

62 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 56,700.00            56,700.00          56,700.00          เฉพำะเจำะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกดั 56,700 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกดั 56,700 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00029 ลว.7 มี.ค.65

63 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,950.00            19,950.00          19,950.00          เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 19,950 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 19,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00031 ลว.7 มี.ค.65

64 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 90,000.00            90,000.00          90,000.00          เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 90,000 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 90,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00030 ลว.7 มี.ค.65

65 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 100,000.00          100,000.00        100,000.00        เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 100,000 บ. สหกรณ์พฒันำพืน้ที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง 100,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00027 ลว.7 มี.ค.65

66 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 4,965.00              4,965.00            4,965.00            เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 4,965 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 4,965 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00026 ลว.7 มี.ค.65

67 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,970.00              4,970.00            4,970.00            เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 4,970 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 4,970 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00035 ลว.7 มี.ค.65

68 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00              5,000.00            5,000.00            เฉพำะเจำะจง วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 5,000 บ. วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บำ้นแม่ทะลำย 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00032 ลว.7 มี.ค.65

69 จดัซ้ือวัสดุบรรจภุณัฑ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 17,500.00            15,380.00          15,380.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 15,380 บ. ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 15,380 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00050 ลว.7 มี.ค.65

70 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 70,000.00            70,000.00          70,000.00          เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  70,000 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง  70,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00036 ลว.7 มี.ค.65

71 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 28 รำยกำร 19,540.00            19,520.00          19,520.00          เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 19,520 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 19,520 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00042 ลว.7 มี.ค.65

72 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 19,680.00       15,740.00      15,740.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 15,740 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 15,740 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00064 ลว.5 ม.ีค.65
73 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,900.00       22,820.00      22,820.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก.22,820 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก.22,820 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00065 ลว.7 ม.ีค.65
74 จดัซ้ืออำหำรสัตว ์จ ำนวน 1 รำยกำร 2,400.00         2,200.00        2,200.00        เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 2,200 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 2,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00011 ลว.4 ม.ีค.65
75 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 30,000.00       30,000.00      30,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 30,000 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 30,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00008 ลว.4 ม.ีค.65
76 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 72,900.00       72,900.00      72,900.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 72,900 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 72,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0014 ลว.4 ม.ีค.65
77 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,800.00         3,930.00        3,930.00        เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จก. 3,930 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จก. 3,930 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00025 ลว.7 ม.ีค.65
78 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,700.00       28,975.00      28,975.00      เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จก.28,975 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จก.28,975 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00044 ลว.7 ม.ีค.65
79 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 54,000.00       7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00045 ลว.7 ม.ีค.65
80 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 54,000.00       17,999.10      17,999.10      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 17,999.10 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 17,999.10 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00046 ลว.7 ม.ีค.65
81 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 54,000.00       28,999.00      28,999.00      เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.  28,999 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก.  28,999 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00047 ลว.7 ม.ีค.65
82 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 80,590.00       23,490.00      23,490.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก.23,490 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก.23,490 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00052 ลว.7 ม.ีค.65
83 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 80,590.00       8,880.00        8,880.00        เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,880 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,880 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00053 ลว.7 ม.ีค.65
84 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 80,590.00       24,402.00      24,402.00      เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 24,402 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 24,402 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00055 ลว.7 ม.ีค.65
85 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 80,590.00       18,830.00      18,830.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จก.18,830 บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จก.18,830 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00054 ลว.7 ม.ีค.65
86 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,450.00       14,450.00      14,450.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 14,450 บ. หจก.เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย) 14,450 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00089 ลว.14 ม.ีค.65
87 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 111,750.00     111,750.00    111,750.00    เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์ต ำบลแม่นำจร 111,750 บ. วสิำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์ต ำบลแม่นำจร 111,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00100 ลว.14 ม.ีค.65
88 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตรจ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,980.00         4,980.00        4,980.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.กฤติกำ งำมงอนคีรี 4,980 บ. น.ส.กฤติกำ งำมงอนคีรี 4,980 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00092 ลว.14 ม.ีค.65
89 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00         5,000.00        5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์เรืองกจิ 5,000 บ. ร้ำนน้ ำทิพย์เรืองกจิ 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00088 ลว.14 ม.ีค.65
90 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 32,200.00       32,200.00      32,200.00      เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วสัดุกอ่สร้ำง 32,200 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วสัดุกอ่สร้ำง 32,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00087 14 ม.ีค.65
91 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 7,500.00         7,500.00        7,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์7,500 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์7,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00085 ลว.14 ม.ีค.65
92 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 60,000.00       60,000.00      60,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์เรืองกจิ 60,000 บ. ร้ำนน้ ำทิพย์เรืองกจิ 60,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00084 ลว.14 ม.ีค.65
93 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 18,230.00       18,230.00      18,230.00      เฉพำะเจำะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกดั 18,230 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกดั 18,230 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00083 ลว.14ม.ีค.65
94 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 13 รำยกำร 75,905.50       75,905.50      75,905.50      เฉพำะเจำะจง หจก.พงษศ์รำพำณิชย์ 75,905.50บำท หจก.พงษศ์รำพำณิชย์ 75,905.50บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00080 ลว.14 ม.ีค.65
95 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 49,940.00       49,940.00      49,940.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเตโชวสัดุ 49,940 บ. ร้ำนเตโชวสัดุ 49,940 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0043 ลว.14 ม.ีค.65
96 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,500.00       20,500.00      20,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยเลำหู่ แซ่หลี 20,500 บ. นำยเลำหู่ แซ่หลี 20,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00091 ลว.14 ม.ีค.65
97 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 58,500.00       58,500.00      58,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วสัดุกอ่สร้ำง 58,500 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วสัดุกอ่สร้ำง 58,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00093 ลว.14 ม.ีค.65
98 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 39,500.00       39,500.00      39,500.00      เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลกีด๊ช้ำง 39,500 บ. วสิำหกจิชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง ต ำบลกีด๊ช้ำง 39,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00094 ลว.14 ม.ีค.65
99 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,490.00       20,490.00      20,490.00      เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 20,490 บ. วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 20,490 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00095 ลว.14 ม.ีค.65

100 จดัจำ้งผลิตป้ำยประชำสัมพนัธ ์จ ำนวน 1 รำยกำร 21,600.00       21,600.00      21,600.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 21,600 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซด์ 21,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0029 ลว.11 ม.ีค.65
101 จำ้งผลิตส่ือองค์ควำมรู้เพื่อสนับสนุนกำรพฒันำแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ 29,700.00       29,700.00      29,700.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิดีไซด์ 29,700บ. ร้ำนอนิดีไซด์ 29,700บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00071 ลว. 11 ม.ีค.65

โครงกำรพฒันำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงลุ่มน้ ำสำละวนิ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

102 จำ้งท ำเล่มรำยงำนฝึกอบรม (International Online Seminar) 17,600.00       17,600.00      17,600.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนถ่ำยเอกสำรซีร็อกชีท 17,600 บ. ร้ำนถ่ำยเอกสำรซีร็อกชีท 17,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00072 ลว. 11 ม.ีค.65
จ ำนวน 1 รำยกำร

103 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,700.00         8,700.00        8,700.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วนั 1 คัน 14-18 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 8,700 บำท 5 วนั 1 คัน 14-18 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2886 ลว. 4 ม.ีค. 65
104 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,700.00         8,700.00        8,700.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 8,700 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 8,700 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2863 ลว. 4 ม.ีค. 65



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง  วงเงินงบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจำ้ง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565

สถำบันวจิยัและพฒันำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่ 31 มีนำคม 2565

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วนั 1 คัน วนัที่ 14-18 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วนั 1 คัน วนัที่ 14-18 ม.ีค. 65
105 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 14-16 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 14-16 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2461 ลว. 25 ก.พ. 65
106 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2882 ลว. 4 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 15-18 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 15-18 ม.ีค. 65
107 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 14-15 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 14-15 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/729 ลว. 1 ม.ีค. 65
108 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 10-11 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 10-11 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2447 ลว. 25 ก.พ. 65
109 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 14-16 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 14-16 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/523 ลว. 14 ก.พ. 65
110 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 14-16 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 14-16 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/769 ลว. 3 ม.ีค. 65
111 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2469 ลว. 25 ก.พ. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 14-16 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 14-16 ม.ีค. 65
112 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/635 ลว. 22 ก.พ. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 15-18 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 15-18 ม.ีค. 65
113 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/744 ลว. 2 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 14-17 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 14-17 ม.ีค. 65
114 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 15-18 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 15-18 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/721 ลว. 28 ก.พ. 65
115 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2394 ลว. 25 ก.พ. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 16-19 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 16-19 ม.ีค. 65
116 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 17-18 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 17-18 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/730 ลว. 1 ม.ีค. 65
117 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,600.00       10,600.00      10,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 10,600 บำท 3 วนั 2 คัน 17-19 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 10,600 บำท 3 วนั 2 คัน 17-19 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/115 ลว. 14 ม.ค. 65
118 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/800 ลว. 4 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 15-18 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 15-18 ม.ีค. 65
119 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 15-18 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 15-18 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2848 ลว. 3 ม.ีค. 65
120 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 16-19 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 16-19 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2472 ลว. 25 ก.พ. 65
121 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2604 ลว. 1 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 16-19 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 16-19 ม.ีค. 65
122 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/636 ลว. 22 ก.พ. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 9-11 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 9-11 ม.ีค. 65
123 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200.00         7,200.00        7,200.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วนั 2 คัน 7-8 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 7,200 บำท 2 วนั 2 คัน 7-8 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(ตน)/46 ลว. 3 ม.ีค. 65
124 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 10-11 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 10-11 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/754 ลว. 2 ม.ีค. 65
125 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(พ)/2441 ลว. 25 ก.พ. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน วนัที่ 8 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน วนัที่ 8 ม.ีค. 65
126 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 7-8 ม.ีค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 7-8 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/667 ลว. 23 ก.พ. 65
127 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/720 ลว. 28 ก.พ. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 9-11 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 9-11 ม.ีค. 65
128 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 9-11 ม.ีค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 9-11 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2442 ลว. 25 ก.พ. 65
129 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/525 ลว. 14 ก.พ. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน วนัที่ 8 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน วนัที่ 8 ม.ีค. 65
130 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 7-9 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 7-9 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/602 ลว. 21 ก.พ. 65
131 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วนั 1 คัน 11 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วนั 1 คัน 11 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/772 ลว. 3 ม.ีค. 65
132 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วนั 1 คัน 11 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วนั 1 คัน 11 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/798 ลว. 4 ม.ีค. 65
133 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 7-9 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 7-9 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2436 ลว. 25 ก.พ. 65
134 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2397 ลว. 25 ก.พ. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน วนัที่ 7-8 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน วนัที่ 7-8 ม.ีค. 65
135 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 7-9 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 7-9 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2437 ลว. 25 ก.พ. 65
136 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/538 ลว. 14 ก.พ. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 16-18 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 16-18 ม.ีค. 65
137 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สผ)/265 ลว. 8 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 14-17 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 14-17 ม.ีค. 65
138 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/827 ลว. 7 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 21-24 ม.ีค. 65 รถยนต์ ๔WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 21-24 ม.ีค. 65
139 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/938 ลว. 15 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน วนัที่ 21-22 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน วนัที่ 21-22 ม.ีค. 65
140 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/937 ลว. 15 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน วนัที่ 21 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน วนัที่ 21 ม.ีค. 65
141 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/860 ลว. 8 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน วนัที่ 14-15 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน วนัที่ 14-15 ม.ีค. 65
142 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/3060 ลว. 8 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน วนัที่ 11 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน วนัที่ 11 ม.ีค. 65
143 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สผ)/264 ลว. 8 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 16-18 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน วนัที่ 16-18 ม.ีค. 65
144 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 22-24 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 22-24 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2785 ลว. 3 ม.ีค. 65
145 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 21-24 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 21-24 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2783 ลว. 3 ม.ีค. 65



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง  วงเงินงบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจำ้ง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565

สถำบันวจิยัและพฒันำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่ 31 มีนำคม 2565

146 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/3025 ลว. 8 ม.ีค. 65
รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 21-24 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน วนัที่ 21-24 ม.ีค. 65

147 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 22-24 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 22-24 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/640 ลว. 22 ก.พ. 65
148 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 21-24 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วนั 1 คัน 21-24 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/824 ลว. 7 ม.ีค. 65
149 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 18,618.00       18,618.00      18,618.00     เฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ด พพีอีำร์ กรุ๊ป จก. 18,618 บ. บ.ยูไนเต็ด พพีอีำร์ กรุ๊ป จก. 18,618 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00103 ลว.14 ม.ีค.65
150 วสัดุอปุกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน์ จ ำนวน 9 รำยกำร 31,150.00       29,640.00      29,640.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 29,640 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 29,640 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0046 ลว.14 ม.ีค.65
151 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00       20,000.00      20,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส ปทท. 20,000 บ. หจก.เคเอสบีโปรดักส์ พลัส ปทท. 20,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0021 ลว.14 ม.ีค.65
152 จดัซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 15,450.00       15,450.00      15,450.00     เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 15,450 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 15,450 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0022 ลว.14 ม.ีค.65
153 จดัซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,300.00       20,300.00      20,300.00     เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 20,300 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 20,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0023 ลว.14 ม.ีค.65
154 จดัซ้ือวสัดุสำรเคมี จ ำนวน 2 รำยกำร 25,690.00       25,690.00      25,690.00     เฉพำะเจำะจง บ.ยูเนี่ยน ซำยน์ จก. 25,690 บ. บ.ยูเนี่ยน ซำยน์ จก. 25,690 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0024 ลว.14 ม.ีค.65
155 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 8,310.00         7,356.00        7,356.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,480 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,480 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0025 ลว.14 ม.ีค.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,690 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 1,690 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0026 ลว.14 ม.ีค.65
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 3,186 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 3,186 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0027 ลว.14 ม.ีค.65

156 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 8 รำยกำร 10,760.00       10,490.00      10,490.00     เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จก. 10,490 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จก. 10,490 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0028 ลว.14 ม.ีค.65
157 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 43,340.00       42,281.00      42,281.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 340 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 340 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0029 ลว.14 ม.ีค.65

ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,776 บ./ ร้ำนกฤษณำพำนิช 2,776 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0030 ลว.14 ม.ีค.65
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 14,490 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 14,490 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0031 ลว.14 ม.ีค.65
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 6,700 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 6,700 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0032 ลว.14 ม.ีค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,600 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0033 ลว.14 ม.ีค.65

158 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 7 รำยกำร 19,600.00       19,460.00      19,460.00     เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,460 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 19,460 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0037 ลว.23 ม.ีค.65
159 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร 5,500.00         4,850.00        4,850.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 4,850 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 4,850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0038 ลว.23 ม.ีค.65
160 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 19,000.00       19,000.00      19,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 19,000 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 19,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0039 ลว.23 ม.ีค.65
161 จดัซ้ือสำรชีวภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 12,000.00       12,000.00      12,000.00     เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 12,000 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 12,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0040 ลว.23 ม.ีค.65
162 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 55,000.00       45,500.00      45,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 45,500 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 45,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0041 ลว.23 ม.ีค.65
163 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 2,300.00         1,750.00        1,750.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 1,750 บ. ร้ำนพรพรรณค้ำวสัดุ 1,750 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0042 ลว.23 ม.ีค.65
164 จดัซ้ือวสัดุสำรเคมี จ ำนวน 4 รำยกำร 48,710.00       48,710.00      48,710.00     เฉพำะเจำะจง บ.ยูเนี่ยน ซำยน์ จก. 48,710 บ. บ.ยูเนี่ยน ซำยน์ จก. 48,710 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0043 ลว.23 ม.ีค.65
165 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 6 รำยกำร 19,500.00       11,040.00      11,040.00     เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 5,900 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 5,900 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0044 ลว.23 ม.ีค.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,140 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,140 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0045 ลว.23 ม.ีค.65
166 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 21,700.00       16,569.00      16,569.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,780 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,780 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0046 ลว.23 ม.ีค.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 9,189 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 9,189 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0047 ลว.23 ม.ีค.65
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 1,600 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 1,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0048 ลว.23 ม.ีค.65

167 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 36,900.00       33,498.00      33,498.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 23,698 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 23,698 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0049 ลว.23 ม.ีค.65
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 9,800 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 9,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0050 ลว.23 ม.ีค.65

168 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 23,000.00       22,090.00      22,090.00     เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,590 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 8,590 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0051 ลว.23 ม.ีค.65
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 13,500 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 13,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0052 ลว.23 ม.ีค.65

169 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 34,200.00       33,870.00      33,870.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 33,870 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 33,870 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0058 ลว.29 ม.ีค.65
170 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 17,500.00       17,070.00      17,070.00     เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จก. 17,070 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จก. 17,070 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0059 ลว.29 ม.ีค.65
171 จดัซ้ือต้นกล้ำไผ่ จ ำนวน 3 รำยกำร 34,000.00       34,000.00      34,000.00     เฉพำะเจำะจง สวนไผ่บุญธรรมมี 34,000 บ. สวนไผ่บุญธรรมมี 34,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0060 ลว.29 ม.ีค.65
172 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 25,200.00       25,200.00      25,200.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ที.ซำย เทรดด้ิง 25,200 บ. หจก.เอ.ที.ซำย เทรดด้ิง 25,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0061 ลว.29 ม.ีค.65
173 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 4 รำยกำร 53,490.00       49,630.00      49,630.00     เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 26,410 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 26,410 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0062 ลว.29 ม.ีค.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 23,220 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 23,220 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0063 ลว.29 ม.ีค.65
174 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 10 รำยกำร 10,500.00       10,065.00      10,065.00     เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 5,215 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 5,215 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0064 ลว.29 ม.ีค.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,000 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,000 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0065 ลว.29 ม.ีค.65
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 850 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0066 ลว.29 ม.ีค.65

175 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 99,700.00       93,180.00      93,180.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,290 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,290 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0067 ลว.29 ม.ีค.65
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 55,320 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 55,320 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0068 ลว.29 ม.ีค.65
พรพรรณค้ำวสัดุ 28,320 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 28,320 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0069 ลว.29 ม.ีค.65
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 2,250 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 2,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0070 ลว.29 ม.ีค.65

176 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 98,300.00       90,040.00      90,040.00     เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จก. 32,400 บ./ บ.ฮอทิโกร จก. 32,400 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0071 ลว.29 ม.ีค.65
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 22,320 บ./ บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก. 22,320 บ./ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0073 ลว.29 ม.ีค.65
บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 16,820 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก. 16,820 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0074 ลว.29 ม.ีค.65

177 จดัจำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรสี All in one จ ำนวน 1 เคร่ือง        18,000.00       15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐยำน์ กอ๊ปปี้ โดยนำยสุริยัน  จนัทวรรณ์ 15,000 บ. ร้ำนณัฐยำน์ กอ๊ปปี้ โดยนำยสุริยัน  จนัทวรรณ์ 15,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00152  ลว. 22 มีค 65
178 จดัจำ้งท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพฒันำพื้นที่โครงกำรหลวง      190,000.00     190,000.00    190,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วนิดำกำรพมิพ ์190,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วนิดำกำรพมิพ ์190,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00155  ลว. 22 มีค 65

แผนปฏิบัติกำรด้ำนโครงกำรพฒันำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง
 และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพฒันำพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน ระยะ ๕ ปี
 (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จ ำนวน ๑ โครงกำร

179 จดัจำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรประกอบกำรประชุม        10,854.00       10,854.00      10,854.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร  ประจนปัจจนึก 10,854 บ. ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร  ประจนปัจจนึก 10,854 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00157  ลว. 10 มีค 65
เชิงปฏิบัติกำร

180 จดัจำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรประกอบกำรประชุม        11,220.00       11,220.00      11,220.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร  ประจนปัจจนึก 11,220 บ. ร้ำนพลอยกอ๊ปปี้ โดยนำงวรรณำพร  ประจนปัจจนึก 11,220 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00158  ลว. 10 มีค 65
เชิงปฏิบัติกำร

181 จดัจำ้งเหมำบริกำรจดัท ำส่ือประชำสัมพนัธแ์ผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร      100,000.00     100,000.00    100,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชนะพงษ ์วงศ์จนัทร์ 100,000 บ. นำยชนะพงษ ์วงศ์จนัทร์ 100,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00184  ลว. 23 มีค. 65



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง  วงเงินงบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจำ้ง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565

สถำบันวจิยัและพฒันำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่ 31 มีนำคม 2565

พฒันำพื้นที่สูง
182 อย่ำงยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
183 จดัจำ้งท ำป้ำยสัญลักษณ์โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว Green Office          1,350.00         1,350.00        1,350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 1,350 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดย นำงสำวปมิตำ  เดชำกจิกรีติ 1,350 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0085  ลว. 23 มีค. 65
184 จดัจำ้งท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ ประจ ำปี 2565        72,503.20       72,503.20      72,503.20 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่ ดีดี.แอร์ เซอร์วสิ 72,503.20 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่ ดีดี.แอร์ เซอร์วสิ 72,503.20 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0089  ลว. 25 มีค. 65
185 จดัจำ้งจดัพมิพแ์ผนปฏบิติักำรสถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)        25,200.00       25,200.00      25,200.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วนิดำกำรพมิพ ์25,200 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วนิดำกำรพมิพ ์25,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00183  ลว. 23 มีค. 65

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2566-2570)

186 จดัจำ้งติดต้ังป้ำยควำมปลอดภัย จ ำนวน 3 รำยกำร        18,550.00       18,550.00      18,550.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่กำรดับเพลิง 18,550 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่กำรดับเพลิง 18,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0092 ลว. 31 มีค. 65
187 จดัจำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร             900.00           850.00           850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจนัทร์เพญ็ วงศ์ษำ 850 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจนัทร์เพญ็ วงศ์ษำ 850 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00218 ลว. 31 มีค. 65
188 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร 30,000.00       26,012.00      26,012.00     เฉพำะเจำะจง หจก เชียงใหม่มำนะพำนิช 15,439.00 บำท หจก เชียงใหม่มำนะพำนิช 15,439.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00131  ลว.21 มีค 65

หจก.ศิริวงค์ 5,474.00 บำท/ ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 5,045.00 บำท หจก.ศิริวงค์ 5,474.00 บำท/ ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 5,045.00 บำท
189 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 45 รำยกำร 130,990.00     130,990.00    130,990.00   เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 130,990.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 130,990.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00144  ลว.21 มีค 65
190 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 31,600.00       24,900.00      24,900.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 24,900.00  บำท บริษทั แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 24,900.00  บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00128  ลว.21 มีค 65
191 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 123,200.00     123,200.00    123,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 123,200.00 บำท บริษทั เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 123,200.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00089  ลว.14 มีค 65
192 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 19,980.00       19,520.00      19,520.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 19,520.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 19,520.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00129  ลว.21 มีค 65
193 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 20,000.00       19,984.00      19,984.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 19,984.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 19,984.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00127 ลว.21 มีค 65
194 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 127,000.00     127,000.00    127,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพรพนัธุ ์127,00.00 บำท ร้ำนทรงพรพนัธุ ์127,00.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00121 ลว.21 มีค 65
195 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 182,000.00     182,000.00    182,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพรพนัธุ ์182,000.00 บำท ร้ำนทรงพรพนัธุ ์182,000.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00123 ลว.21 มีค 65
196 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 65,000.00       65,000.00      65,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 65,000.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 65,000.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00107 ลว.15 มีค 65
197 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร ประปำ กอ่สร้ำง และไฟฟำ้ จ ำนวน 21 รำยกำร 49,850.00       49,850.00      49,850.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.วสัดุกอ่สร้ำง 49,850.00 บำท ร้ำน ท.วสัดุกอ่สร้ำง 49,850.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00174 ลว.23 มีค 65
198 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 75,000.00       74,990.00      74,990.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 21,850.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 21,850.00 บำท/ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00170 ลว.23 มีค 65

หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 28,350.00 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 28,350.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00170 ลว.23 มีค 65
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 24,790.00 บำท บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 24,790.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00170 ลว.23 มีค 65

199 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 90,500.00       87,050.00      87,505.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 87,050.00 บำท บริษทั แฮนด์ โกรวเ์ชอร่ี จ ำกดั 87,050.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00169 ลว.23 มีค 65
200 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 103,750.00     103,750.00    103,750.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 103,750.00 บำท บริษทั เคเอสบีโปรดักส์ พลัส 103,750.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00210 ลว.31 มีค 65
201 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00       10,000.00      10,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิงห์รุ่งเรือง 10,000 บำท ร้ำนสิงห์รุ่งเรือง 10,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00214 ลว.31 มีค 65
202 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00       10,000.00      10,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงพนัธุไ์ม้ 10,000 บำท ร้ำนทรงพนัธุไ์ม้ 10,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00211 ลว.31 มีค 65
203 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 50,000.00       45,950.00      45,950.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั วสิและบุตร จ ำกดั 18,450.00 บำท/ร้ำนคลังพลำสติก 27,500 บำท บริษทั วสิและบุตร จ ำกดั 18,450.00 บำท/ร้ำนคลังพลำสติก 27,500 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00216 ลว.31 มีค 65
204 งำนจำ้งออกแบบเคร่ืองหมำยกำรค้ำ นุคอร์ปู่ พร้อมแกไ้ข 3 คร้ัง 3 แบบ          8,000.00         8,000.00        8,000.00 เฉพำะเจำะจง Goo-Creative & Desige - DEE The graphic studio/ 8,000.00 บ. Goo-Creative & Desige - DEE The graphic studio/ 8,000.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0020 ลว 14 ม.ีค. 65
205 งำนจำ้งเหมำบริกำรใหค้ ำปรึกษำกำรด ำเนินงำน โครงกำรศึกษำผลกำรเปล่ียนแปลง      100,000.00     100,000.00    100,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุคนธ ์ประสิทธิว์ฒันเสรี/100,000.00 บ. นำยสุคนธ ์ประสิทธิว์ฒันเสรี/100,000.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0050 ลว 15 ม.ีค. 65

โครงกำรสร้ำงประชำกรต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิและสังคมของชุมชนบนพืน้ที่สูง
206 จำ้งวเิครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 19 รำยกำร 10 ตัวอย่ำง 28,200.00       28,200.00      28,200.00     เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0053 ลว 23 ม.ีค. 65
207 จำ้งท ำป้ำยฟำร์มสัตวเ์ล้ียง จ ำนวน 2 รำยกำร 25,500.00       25,500.00      25,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ 25,500.00 บ. ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ 25,500.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0057 ลว 25 ม.ีค. 65
208 จำ้งเหมำบริกำรทดสอบควำมพงึพอใจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนำมัย 68,000.00       68,000.00      68,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวศรัญญำ ไชยวำรีย์ 68,000.00 บ. นำงสำวศรัญญำ ไชยวำรีย์ 68,000.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0056 ลว 25 ม.ีค. 65
209 จำ้งตรวจวเิครำะห์ปุ๋ยอนิทรีย์ จ ำนวน 20 รำยกำร 48,800.00       48,800.00      48,800.00     เฉพำะเจำะจง ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ ห้องปฎิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ FPO6503-0055 ลว 25 ม.ีค. 65
210 สัญญำจำ้งผู้เชี่ยวชำญรำยบุคคลหรือจำ้จำ้งบริษทัที่ปรึกษำ 150,000.00     150,000.00    150,000.00   เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 150,000.00 บำท มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 150,000.00 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำเลขที่ 3/2565 ลว 10 ม.ีค. 65
211 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 25,000.00       13,500.00      13,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จ ำกดั 13,500 บ. บ.ฮอทิโกร จ ำกดั 13,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0070 ลว.16 มีค 65
212 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 25,000.00       3,460.00        3,460.00       เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 3,460 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 3,460 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0071 ลว.16 มีค 65
213 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 30,200.00       29,000.00      29,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 29,000 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 29,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0072 ลว.16 มีค 65
214 จดัซ้ือวสัดุบรรจภุัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,800.00         1,330.00        1,330.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 1,330 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 1,330 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00112 ลว.16 ม.ีค.65
215 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 34,970.00       14,030.00      14,030.00     เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 14,030 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 14,030 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00113 ลว.16 ม.ีค.65
216 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 34,970.00       12,960.00      12,960.00     เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 12,960 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 12,960 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00114 ลว.16 ม.ีค.65
217 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 34,970.00       6,065.00        6,065.00       เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 6,065 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 6,065 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00115 ลว.16 ม.ีค.65
218 จดัซ้ือถุง PE จ ำนวน 3 รำยกำร 4,200.00         4,100.00        4,100.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 4,100 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 4,100 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00118 ลว.21 ม.ีค.65
219 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,990.00         9,340.00        9,340.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 9,340 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 9,340 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00120 ลว.21 ม.ีค.65
220 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,960.00       10,900.00      10,900.00     เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จ ำกดั 10,900 บ. บ.ฮอทิโกร จ ำกดั 10,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00122 ลว.21 ม.ีค.65
221 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,960.00       4,160.00        4,160.00       เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 4,160 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 4,160 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00124 ลว.21 ม.ีค.65
222 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 19,960.00       4,730.00        4,730.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 4,730 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 4,730 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00125 ลว.21 ม.ีค.65
223 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,980.00         4,980.00        4,980.00       เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 4,980 บ. วสิำหกจิชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 4,980 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00126 ลว.21 ม.ีค.65
224 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 16,500.00       16,500.00      16,500.00     เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 16,500 บ. วสิำหกจิชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 16,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00130 ลว.21 ม.ีค.65
225 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 90,000.00       90,000.00      90,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนหลำนอุย้อำ้ย รุ่งเรืองกำรเกษตร 90,000 บ. ร้ำนหลำนอุย้อำ้ย รุ่งเรืองกำรเกษตร 90,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00134 ลว.21 ม.ีค.65
226 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 14,950.00       14,950.00      14,950.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 14,950 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 14,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00135 ลว.21 ม.ีค.65
227 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 74,000.00       74,000.00      74,000.00     เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 74,000 บ. วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 74,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00136 ลว.21 ม.ีค.65
228 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 17,400.00       17,080.00      17,080.00     เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 17,080 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 17,080 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00137 ลว.21 ม.ีค.65
229 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,950.00       15,950.00      15,950.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 15,950 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 15,950 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00138 ลว.21 ม.ีค.65
230 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,000.00       10,000.00      10,000.00     เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 10,000 บ. วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 10,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00139 ลว.21 ม.ีค.65
231 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,920.00         7,920.00        7,920.00       เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 7,920 บ. วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 7,920 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00140 ลว.21 ม.ีค.65
232 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 87,600.00       87,600.00      87,600.00     เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 87,600 บ. วสิำหกจิชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 87,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00141 ลว.21 ม.ีค.65
233 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,980.00         4,910.00        4,910.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 4,910 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 4,910 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00142 ลว.21 ม.ีค.65
234 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00         5,000.00        5,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหลำนอุย้อำ้ย รุ่งเรืองกำรเกษตร 5,000 บ. ร้ำนหลำนอุย้อำ้ย รุ่งเรืองกำรเกษตร 5,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00143 ลว.21 ม.ีค.65
235 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 19,975.00       19,975.00      19,975.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พฒันำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ 19,975 บ. สหกรณ์พฒันำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ 19,975 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00154 ลว.22 ม.ีค.65
236 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 14,420.00       9,460.00        9,460.00       เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 9,460 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกดั 9,460 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00105 ลว.15 ม.ีค.65
237 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 93,000.00       93,000.00      93,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.คอมโพสท์ ยูอ ิจ ำกดั 93,000 บ. บ.คอมโพสท์ ยูอ ิจ ำกดั 93,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00090 ลว.14 ม.ีค.65
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สถำบันวจิยัและพฒันำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่ 31 มีนำคม 2565

238 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 6,350.00         6,270.00        6,270.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 6,270 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 6,270 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00096 ลว.14 ม.ีค.65
239 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 16,430.00       16,430.00      16,430.00     เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 16,430 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 16,430 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00097 ลว.14 ม.ีค.65
240 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 4,990.00         4,970.00        4,970.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 4,970 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 4,970 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00098 ลว.14 ม.ีค.65
241 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 26 รำยกำร 30,000.00       29,550.00      29,550.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 29,550 บ. ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 29,550 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00099 ลว.14 ม.ีค.65
242 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 42,690.00       3,380.00        3,380.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,380 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,380 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00101 ลว.14 ม.ีค.65
243 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 42,690.00       39,307.00      39,307.00     เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 39,307 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 39,307 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00102 ลว.14 ม.ีค.65
244 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,420.00       3,220.00        3,220.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,220 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 3,220 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00104 ลว.14 ม.ีค.65
245 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 11  รำยกำร 51,400.00       49,886.00      49,886.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยพำณิชย์ ค้ำวสัดุ 49,886 บ. ร้ำนชัยพำณิชย์ ค้ำวสัดุ 49,886 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0084 ลว.23 ม.ีค.65
246 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,840.00       12,840.00      12,840.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์12,840 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว ์12,840 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00161 ลว.22 ม.ีค.65
247 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 22,105.00       22,105.00      22,105.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนอมกอ๋ยกำรเกษตร 22,105 บ. ร้ำนอมกอ๋ยกำรเกษตร 22,105 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00162 ลว.22 ม.ีค.65
248 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 99,750.00       99,750.00      99,750.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิำญกำรเกษตร 99,750 ร้ำนวชิำญกำรเกษตร 99,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00163 ลว.22ม.ีค.65
249 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00         9,000.00        9,000.00       เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 9,000 บ. วสิำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพชืและเล้ียงสัตว ์ม.13 9,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00165 ลว.22 ม.ีค.65
250 จดัซ้ือวสัดุสนับสนุนฯ จ ำนวน 6 รำยกำร 19,995.00       19,995.00      19,995.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 19,995 บ. ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 19,995 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00179 ลว.23 ม.ีค.65
251 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,500.00         8,540.00        8,540.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,540 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 8,540 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00181 ลว.23 ม.ีค.65
252 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 21 รำยกำร 94,240.00       94,160.00      94,160.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 94,160 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 94,160 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00166 ลว.22 ม.ีค.65
253 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 92,000.00       46,079.00      46,079.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 46,079 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 46,079 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00177 ลว.23 ม.ีค.65
254 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 92,000.00       8,055.00        8,055.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,055 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8,055 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00176 ลว.23 ม.ีค.65
255 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 92,000.00       30,600.00      30,600.00     เฉพำะเจำะจง บ.วสิและบุตร จ ำกดั 30,600 บ. บ.วสิและบุตร จ ำกดั 30,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00175 ลว.23 ม.ีค.65
256 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,890.00       9,980.00        9,980.00       เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 9,980 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จ ำกดั 9,980 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00168 ลว.22 ม.ีค.65
257 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,890.00       4,680.00        4,680.00       เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 4,680 บ. บ.เคมีกจิเกษตร จ ำกดั 4,680 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00167 ลว.22 ม.ีค.65
258 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,500.00         3,300.00        3,300.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 3,300 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 3,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00180 ลว.23 ม.ีค.65
259 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,800.00         5,491.00        5,491.00       เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,491 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5,491 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00164 ลว.22 ม.ีค.65
260 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 61,850.00       60,250.00      60,250.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 60,250 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 60,250 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0077 ลว.22 ม.ีค.65
261 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 3,995.00         3,365.00        3,365.00       เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 3,365 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 3,365 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00178 ลว.23 ม.ีค.65
262 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 4,200.00         4,200.00        4,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 4,200 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 4,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0083 ลว.23 ม.ีค.65
263 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 27,500.00       27,500.00      27,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 27,500 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 27,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00190 ลว.23 ม.ีค.65
264 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 22,080.00       22,080.00      22,080.00     เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 22,080 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกดั 22,080 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00191 ลว.23 ม.ีค.65
265 จดัซ้ือพลำสติกคลุมแปลง จ ำนวน 2 รำยกำร 15,760.00       15,700.00      15,700.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย)15,700 บ. หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย)15700บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0052 ลว.15 ม.ีค.65
266 จดัซ้ือพลำสติกคลุมแปลง จ ำนวน 1 รำยกำร 14,400.00       14,400.00      14,400.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย)14,400บ. หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย) 14,400บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0053 ลว.15 ม.ีค.65
267 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 47,500.00       47,500.00      47,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีพำนิชย์ โดยนำยธรีะพนัธ ์ จะแวง 47,500 บ. ร้ำนธรีพำนิชย์ โดยนำยธรีะพนัธ ์ จะแวง 47,500บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0054 ลว.15 ม.ีค.65
268 จดัซ้ือพลำสติกคลุมแปลง จ ำนวน 1 รำยกำร 24,200.00       24,200.00      24,200.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย)24,200บ. หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย)24,200บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0055 ลว.15 ม.ีค.65
269 จดัซ้ือพลำสติกคลุมแปลง จ ำนวน 1 รำยกำร 21,250.00       21,250.00      21,250.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย)21,250บ. หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย)21,250บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0056 ลว.15 ม.ีค.65
270 จดัซ้ือพลำสติกคลุมแปลง จ ำนวน 1 รำยกำร 16,000.00       16,000.00      16,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย)16,000บ. หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย)16,000บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0057 ลว.15 ม.ีค.65
271 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 10,000.00       740.00          740.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 740 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 740 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0059 ลว.15 ม.ีค.65

1,963.00        1,963.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,963 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,963 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0060 ลว.15 ม.ีค.65
6,604.00        6,604.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 6,604 บ. บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 6,604 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0061 ลว.15 ม.ีค.65

272 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 24 รำยกำร 90,000.00       90,000.00      90,000.00     เฉพำะเจำะจง บจก.เชียงดำววสัดุกอ่สร้ำง 90,000 บ. บจก.เชียงดำววสัดุกอ่สร้ำง 90,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0062 ลว.15 ม.ีค.65
273 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 20 รำยกำร 77,150.00       42,117.00      42,117.00     เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 42,117 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 42,117 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0063 ลว.15 ม.ีค.65

18,640.00      18,640.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ข่ำนต้ำ 18,640 บ. บจก.ข่ำนต้ำ 18,640 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0064 ลว.15 ม.ีค.65
274 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 35,920.00       35,920.00      35,920.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวสัดุกอ่สร้ำง 35,920 บ. ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวสัดุกอ่สร้ำง 35,920 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0067 ลว.15 ม.ีค.65
275 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 64,990.00       64,990.00      64,990.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวสัดุกอ่สร้ำง 64,990 บ. ร้ำนเจตจ ำนงค์ค้ำวสัดุกอ่สร้ำง 64,990 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0069 ลว.15 ม.ีค.65
276 จดัซ้ือสุขภัณฑ์ห้องน้ ำ  จ ำนวน 3 รำยกำร 7,700.00         6,500.00        6,500.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 6,500 บ. บจก.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ 6,500 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0073 ลว.22 ม.ีค.65
277 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 20,350.00       20,350.00      30,650.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 20,350 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 20,350 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0076 ลว.22 ม.ีค.65
278 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 133,010.00     84,874.00      84,874.00     เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 84,874 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 84,874 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0078 ลว.22 ม.ีค.65

14,165.00      14,165.00     เฉพำะเจำะจง ธ.ปรำณีกำรเกษตร 14,165 บ. ธ.ปรำณีกำรเกษตร 14,165 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0079 ลว.22 ม.ีค.65
19,638.00      19,638.00     เฉพำะเจำะจง บจก.วสิและบุตร 19,638 บ. บจก.วสิและบุตร 19,638 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0080 ลว.22 ม.ีค.65

        5,150.00        5,150.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 5,150 บ. บจก.แฮนด์โกรวเ์ซอร่ี 5,150 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ APO6503-0081 ลว.22 ม.ีค.65
279 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 4,500.00         4,350.00        4,350.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 4,350 บ. ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 4,350 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00145 ลว.22 ม.ีค.65
280 จดัซ้ือวสัดุงำนกอ่สร้ำง จ ำนวน 15 รำยกำร 48,615.00       48,615.00      48,615.00     เฉพำะเจำะจง หจก. นพกร กรุ๊ป 48,615 บ. หจก. นพกร กรุ๊ป 48,615 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00147 ลว.22 ม.ีค.65
281 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์4 รำยกำร 22,900.00       20,970.00      20,970.00     เฉพำะเจำะจง บจก.เอแอนด์เอนีโอ เทคโนโลยี 20,970 บ. บจก.เอแอนด์เอนีโอ เทคโนโลยี 20,970 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00148 ลว.22 ม.ีค.65
282 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร 5 รำยกำร 10,000.00       10,000.00      10,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรีะกำรเกษตร โดยนำยชำติพงค์ พรีะมูล 10,000บ. ร้ำนพรีะกำรเกษตร โดยนำยชำติพงค์ พรีะมูล 10,000บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00149 ลว.22 ม.ีค.65
283 จดัซ้ือพลำสติกคลุมแปลง จ ำนวน 2 รำยกำร 48,950.00       48,950.00      48,950.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย) 48,950บ. หจก.เคเอสบี โปรดัก พลัส (ประเทศไทย) 48,950บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00151 ลว.22 ม.ีค.65
284 จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 11 รำยกำร 5,994.00         5,994.00        5,994.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวทิย์ 5,994 บ. ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวทิย์ 5,994 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00153 ลว.22 ม.ีค.65
285 จดัซ้ือปุ๋ยอนิทรีย์ 2 รำยกำร 15,000.00       14,930.00      14,930.00     เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี  14,930 บ. บจก.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี  14,930 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00160 ลว.22 ม.ีค.65
286 จดัซ้ือปุ๋ยเคมี  2 รำยกำร 19,500.00       17,450.00      17,450.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 17,450 บ. บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 17,450 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00186 ลว.23 ม.ีค.65
287 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 9,200.00         9,165.00        9,165.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว ์เชอร่ี 9,165 บ. บจก.แฮนด์โกรว ์เชอร่ี 9,165 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00187 ลว.23 ม.ีค.65
288 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,000.00       14,965.00      14,965.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 14,965 บ. บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 14,965 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00188 ลว.23 ม.ีค.65
289 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 26,000.00       25,940.00      25,940.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 25,940 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 25,940 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00189 ลว.23 ม.ีค.65
290 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 24,500.00       22,564.00      22,564.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 22,564 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 22,564 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00192 ลว.23 ม.ีค.65
291 จดัซ้ือสแลนด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,900.00         3,900.00        3,900.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 3,900 บ. หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 3,900 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00193 ลว.23 ม.ีค.65
292 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 46,700.00       46,655.00      46,655.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีพำนิชย์ โดยนำยธรีะพนัธ ์ จะแวง 46,655 บ. ร้ำนธรีพำนิชย์ โดยนำยธรีะพนัธ ์ จะแวง 46,655 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00194 ลว.23 ม.ีค.65
293 จดัซ้ือปุ๋ยขี้ววั จ ำนวน 6 รำยกำร 20,075.00       1,155.00        1,155.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 1,155 บ.จ ำนวน 1 รำยกำร หจก.บ้ำนสวนครูเกง่ 1,155 บ.จ ำนวน 1 รำยกำร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00195 ลว.23 ม.ีค.65



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง  วงเงินงบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

วงเงินที่จะซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจำ้ง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565

สถำบันวจิยัและพฒันำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่ 31 มีนำคม 2565

18,320.00      18,320.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 18,320 จ ำนวน 5 รำยกำร บจก.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร 18,320 จ ำนวน 5 รำยกำร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00196 ลว.23 ม.ีค.65
294 จดัซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 9 รำยกำร 21,850.00       20,950.00      20,950.00     เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 20,950 บำท จ ำนวน 7 รำยกำร มูลนิธโิครงกำรหลวง 20,950 บำท จ ำนวน 7 รำยกำร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00197 ลว.23 ม.ีค.65

900.00          900.00          เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี  900 บ. จ ำนวน 2 รำยกำร บจก.แฮนด์โกรวเ์ชอร่ี  900 บ. จ ำนวน 2 รำยกำร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ PO6503-00198 ลว.23 ม.ีค.65
295 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2784 ลว. 3 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 22-25 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 22-25 ม.ีค. 65
296 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 25-26 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 25-26 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/3320 ลว . 14 ม.ีค. 65
297 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2606 ลว. 1 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 22-25 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 22-25 ม.ีค. 65
298 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วนั 1 คืน 22-25 ม.ีค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 7,000 บำท 4 วนั 1 คืน 22-25 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/2489 ลว. 25 ก.พ. 65
299 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/828 ลว. 7 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 22-25 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 22-25 ม.ีค. 65
300 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/913 ลว. 11 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 22 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 22 ม.ีค. 65
301 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/991 ลว. 17 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 23 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 23 ม.ีค. 65
302 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/771 ลว. 3 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 25 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 25 ม.ีค. 65
303 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00         7,000.00        7,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 7,000 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/876 ลว. 9 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 23-26 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 23-26 ม.ีค. 65
304 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/935 ลว. 14 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 24-25 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 24-25 ม.ีค. 65
305 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 23-25 ม.ีค. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู5,300 บำท 3 วนั 1 คัน 23-25 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/540 ลว . 14ก.พ. 65
306 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/3150 ลว . 9 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 24-25 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 24-25 ม.ีค. 65
306 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/914 ลว. 11 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 23 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 23 ม.ีค. 65
307 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00        5,300.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 5,300 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/868 ลว. 8 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน 23-25 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน 23-25 ม.ีค. 65
308 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 3,600 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/979 ลว . 17 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 23-24 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 23-24 ม.ีค. 65
309 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วนั 1 คัน 29 ม.ีค. 65 นำยอดุร มูลมอญ 1,800 บำท 1 วนั 1 คัน 29 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/1088 ลว . 24 ม.ีค. 65
310 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/989 ลว . 17 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 29 ม.ีค. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 29 ม.ีค. 65
311 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 7-8 เม.ย. 65 นำยอดุร มูลมอญ 3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 7-8 เม.ย. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/993 ลว . 17 ม.ีค. 65
312 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วนั 1 คืน 29-30 ม.ีค. 65 ร้ำนแดงรถเช่ำ 3,600 บำท 2 วนั 1 คืน 29-30 ม.ีค. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/829 ลว. 7 ม.ีค. 65
313 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00         3,600.00        3,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 5-6 เม.ย. 65 นำยประพนัธ ์ไชยชมพ ู3,600 บำท 2 วนั 1 คัน 5-6 เม.ย. 65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สว)/915 ลว . 11 ม.ีค. 65
314 จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00         1,800.00        1,800.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 1,800 บำท ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สวพส.(สพ)/3814 ลว . 25 ม.ีค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 7 เม.ย. 65 รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 7 เม.ย. 65
315 รำยงำนขอซ้ือวดัสุกำรเกษตร        86,980.00       86,980.00      86,980.00 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร สุวรรณมณี / 86,980 นำยเกรียงไกร สุวรรณมณี / 86,980 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 2767 ลว. 2 ม.ีค. 65
316 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไผ่ซำงหม่น        29,965.00       29,965.00      29,965.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนงอกงำมพนัธุไ์ม้ / 29,965 ร้ำนงอกงำมพนัธุไ์ม้ / 29,965 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 2768 ลว. 2 ม.ีค. 65
317 รำยงำนขอจำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต์          6,000.00         6,000.00        6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์บริกำร / 6,000 ร้ำนณรงค์บริกำร / 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 2769 ลว. 2 ม.ีค. 65
318 รำยงำนขอจดัจำ้งท ำป้ำย        25,000.00       25,000.00      25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจมส์ดีไซน์ / 25,000 ร้ำนเจมส์ดีไซน์ / 25,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สพ. 2770 ลว. 2 ม.ีค. 65
319 รำยงำนขอซ้ือไกไ่ข่        80,500.00       80,500.00      80,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยไมตรี มุ่งหมำย / 80,500 นำยไมตรี มุ่งหมำย / 80,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 757 ลว. 2 ม.ีค. 65
320 รำยงำนขอซ้ืออำหำรสัตว์        34,200.00       34,200.00      34,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนันทกจิกำรเกษตร / 34,200 ร้ำนนันทกจิกำรเกษตร / 34,200 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สว. 758 ลว. 2 ม.ีค. 65



1 ซ้ือหัวพันธ์ุปทุมมา จ านวน 11 รายการ 200,000.00        200,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางกุญช์ชญา สวัสดี 200,000.00        นางกุญช์ชญา สวัสดี 200,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00001
2.นายแสวง ค าจม 219,400.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 มี.ค. 65
3.นายจ าลอง โคตพันธ์ 242,800.00        

2 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ านวน 37 รายการ 99,320.00          99,320.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 99,320.00          บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 99,320.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00002
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้นกล้าท้าตะวัน 142,820.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 มี.ค. 65
3.ร้านแม่มาลัยเกษตรภัณฑ์ 147,410.00        

3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 2,670.00            2,670.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่าง จ ากัด 2,670.00            บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่าง จ ากัด 2,670.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00003
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 มี.ค. 65

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าป้ายข้อมูลพรรณไม้ จ านวน 4 รายการ 35,100.00          35,100.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 35,100.00          บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 35,100.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00004
2.บริษัท เจริญสุขพาณิชย์เชียงใหม่ จ ากัด 38,627.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 3 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรีธนฉัฐ คอนสตรัคช่ัน 42,693.00          

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ านวน 2 รายการ 12,100.00          12,100.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 12,100.00          ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 12,100.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00005
2.ร้านป่าไผ่การเกษตร 14,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 มี.ค. 65
3.สวนสิงหาการเกษตร 16,400.00          

6 ซ้ือเคร่ืองวัดแสง จ านวน 1 รายการ 25,000.00          25,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ควอลิต้ี ซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 25,000.00          บริษัท ควอลิต้ี ซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 25,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00006
2.บริษัท พีซี แอพพลิเคช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 27,285.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มออลริช 26,750.00          

7 จ้างเปล่ียนสายเกียร์ รถเก๋ง 2 ตอน หมายเลขทะเบียน 4,280.00            4,280.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 4,280.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 4,280.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00007
ขฉ 3632 เชียงใหม่ จ านวน 1 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 4,708.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 มี.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 5,136.00            

8 ซ้ือสายพานราวล้ินละสายพานชุดหน้าเคร่ืองพร้อมติดต้ังรถบรรทุก 12,305.00          12,305.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 12,305.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 12,305.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00008
(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ผษ 5437 เชียงใหม่ จ านวน 10 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 14,156.10          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 มี.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 13,546.20          

9 จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นฆ่าเช้ือ จ านวน 1 งาน 3,100.00            3,100.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,100.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,100.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00009
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 10 มี.ค. 65

10 ซ้ือไดชาร์ทพร้อมติดต้ัง รถบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 6,848.00            6,848.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 6,848.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 6,848.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00010
ผษ 5726 เชียงใหม่ จ านวน 1 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 7,490.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 มี.ค. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 7,918.00            

11 จ้างปรับพ้ืนท่ีลานจอดรถ P8 จ านวน 1 งาน 190,000.00        190,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเจริญ พาณิชย์ 999 190,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเจริญ พาณิชย์ 999 190,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00011
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 200,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 มี.ค. 65
3.บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 212,000.00        

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 7 รายการ 40,750.00          40,750.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 40,750.00          ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 40,750.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00012
2.ร้านป่าไผ่การเกษตร 42,750.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 มี.ค. 65
3.ร้านแม่โจ้การเกษตร 41,800.00          

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 ซ้ือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และพ้ืนท่ีจัดเก็บ จ านวน 4 รายการ 13,482.00          13,482.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 13,482.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 13,482.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00013
2.บริษัท เอ็นเทอร์ ไซน์แอนด์มีเดีย จ ากัด 17,013.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 18,083.00          

14 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 25 รายการ 483,500.00        483,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 483,500.00        สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 483,500.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00014
2.น้องมายด์พันธ์ุไม้ โดยนางสาวพราว กิตติสร 521,500.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 11 มี.ค. 65
3.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 540,250.00        

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จ านวน 25 รายการ 208,860.00        208,860.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ที.ออล เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย 208,860.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ที.ออล เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย 208,860.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00015
2.ร้านวีซายน์ โดยนายอรรถรงค์ วงศ์อาษา 281,680.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 261,390.00        

16 จ้างเหมาจัดท าส่ือเผยแพร่องค์ความรู้โซนจัดนิทรรศการ จ านวน 1 งาน 6,600.00            6,600.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 6,600.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 6,600.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00016
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 มี.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์

17 ซ้ือพรรณไม่ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 39 รายการ 99,980.00          99,980.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,980.00          นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,980.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 มี.ค. 65

18 ซ้ือ Windown ลิขสิทธ์ิแท้ จ านวน 2 ชุด 7,800.00            7,800.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด 7,800.00            บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด 7,800.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00018
2.ร้านไฮน์ สปีด คอมพิวเตอร์ 9,960.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 16 มี.ค. 65
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด 9,980.00            

19 จ้างเหมาจัดท าส่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู้ 100,901.00        100,901.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 100,901.00        บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 100,901.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00019
จ านวน 11 งาน 2.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 104,228.70        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 มี.ค. 65

3.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ ากัด 104,314.30        

20 ซ้ือโปรแกรมค านวนเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 360.00               360.00              เฉพาะเจาะจง ร้านค้าโยธาไทย โดยนางสาวชุติมันต์ เอียดเปรียว 360.00               ร้านค้าโยธาไทย โดยนางสาวชุติมันต์ เอียดเปรียว 360.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00020
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 17 มี.ค. 65

21 จ้างซ่อมถังแรงดันอากาศ จ านวน 1 งาน 3,000.00            3,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 มี.ค. 65

22 จ้างปร้ินสต๊ิกเกอร์ outdoor จ านวน 2 รายการ 4,600.00            4,600.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 4,600.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 4,600.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00022
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 4,880.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 มี.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 5,160.00            

23 ซ้ือพัสดุเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการศูนย์ราชการสะดวก 26,985.00          26,985.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 26,985.00          บริษัท สยามโกลบอล เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 26,985.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00023
(ถังขยะ) จ านวน 4 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 มี.ค. 65

24 จ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะพันธ์ุไม้ผล จ านวน 1 งาน 49,940.00          49,940.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อาร์3โซล่าเซลล์ จ ากัด 49,940.00          บริษัท อาร์3โซล่าเซลล์ จ ากัด 49,940.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00024
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ยู.ซีวิล แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เอ็นจิเนียร่ิง 52,800.22          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไปป์ไลน์ 60 58,850.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมป๊ัมน้ า จ านวน 1 รายการ 1,050.00            1,050.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 1,050.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 1,050.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00025
2.ร้านตนานุวัฒน์ 1,300.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 มี.ค. 65
3.บริษัท เอส.ซี.แอล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 1,200.00            

26 ซ้ือแมลงมีชีวิต และอุปกรณ์เพาะเล้ียง จ านวน 11 รายการ 24,100.00          24,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร รัตนจตุคีรีกุล 24,100.00          นางสาวชไมพร รัตนจตุคีรีกุล 24,100.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00026
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 มี.ค. 65

27 จ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ าประปาโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 งาน 18,511.00          18,511.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลาย จ ากัด 18,511.00          บริษัท ดี-ช็อป ซัพพลาย จ ากัด 18,511.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00027
2.บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 24,065.30          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 มี.ค. 65
3.บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 27,766.50          

28 ซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 85,172.00          85,172.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุริยะพัฒนาการ 85,172.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุริยะพัฒนาการ 85,172.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00028
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออกัส เชียงใหม่ 94,160.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 มี.ค. 65
3.บริษัท สวนภู คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 95,058.80          

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมโครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตร 73,340.00          73,340.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข 73,340.00          ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข 73,340.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00029
ทฤษฎีใหม่ จ านวน 19 รายการ 2.ร้านกรรณิการ์ วัสดุภัณฑ์ 76,200.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 มี.ค. 65

3.ร้าน ส. ทรัพย์รุ่งเรือง 77,880.00          

30 จ้างท าส่ือส่ิงพิมพ์ จ านวน 10 รายการ 53,549.30          53,549.30         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 53,549.30          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 53,549.30         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00030
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 62,562.50          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 มี.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 66,505.00          

31 ซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย จ านวน 2 เคร่ือง 8,940.00            8,940.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด 8,940.00            บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด 8,940.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00031
2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ ากัด 8,940.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 9,834.00            

32 จ้างท าสต๊ิกเกอร์แผนท่ีบอกทางและจุดจอดรถไฟฟ้าชมวิว 13,589.00          13,589.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 13,589.00          บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 13,589.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00032
จ านวน 2 รายการ 2.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 14,231.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 มี.ค. 65

3.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ ากัด 14,370.10          

33 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเผยแพร่กิจกรรม จ านวน 9 รายการ 22,540.00          22,540.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 22,540.00          ร้านสังฆะชัยการเกษตร โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 22,540.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00033
2.ร้านแม่ปิงการ์เด้น 24,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 มี.ค. 65
3.ร้านแม่โจ้การเกษตร 24,135.00          

34 ซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 10 รายการ 57,890.00          57,890.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด (จ านวน 10 รายการ) 63,370.00          1.ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข (จ านวน 2 รายการ) 9,970.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00034
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร (จ านวน 6 รายการ) 49,305.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 มี.ค. 65
3.บริษัท ข่านต้า จ ากัด (จ านวน 7 รายการ) 48,370.00          
4.ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข (จ านวน 10 รายการ) 61,120.00          2.บริษัท ข่านต้า จ ากัด (จ านวน 3 รายการ) 20,420.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00035
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังรพีเลิศการเกษตร (จ านวน 10 รายการ) 69,100.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 มี.ค. 65

3.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด (จ านวน 5 รายการ) 27,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00036
ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 มี.ค. 65

35 ซ้ือต้นกล้าหน่อไม้ฝร่ัง จ านวน 1 รายการ 1,000.00            1,000.00           เฉพาะเจาะจง นางบุษบา ก๋าติ 1,000.00            นางบุษบา ก๋าติ 1,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00037
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 มี.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

36 ซ้ือวัสดุประปาและวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 13,153.00          13,153.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด (จ านวน 1 รายการ) 2,828.00            1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด (จ านวน 1 รายการ) 2,828.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00038
2.ร้านAmozonia Landscape (จ านวน 1 รายการ) 2,835.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ (จ านวน 1 รายการ) 2,840.00            
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 10,325.00          2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 10,325.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00039
(จ านวน 2 รายการ) (จ านวน 2 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 มี.ค. 65
5.บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด (จ านวน 2 รายการ) 11,275.00          
6.บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (จ านวน 2 รายการ) 10,900.00          

37 จ้างเหมาร้ือถอนเสาและคานเหล็กโรงเรือนกล้วยไม้ จ านวน 1 งาน 45,000.00          45,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 45,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 45,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00040
2.นางสาวอรนุช กันยะ 45,900.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 มี.ค. 65
3.นายสุริยา ทัพยงคุณ 47,000.00          

38 จ้างร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนในพ้ืนท่ีสวนโตโยต้า 88,836.00          88,836.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอไอ ซัพพลาย แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด 88,836.00          บริษัท เอไอ ซัพพลาย แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด 88,836.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00041
จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริพงษ์ เอนจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน 90,836.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 31 มี.ค. 65

39 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างความปลอดภัยพ้ืนท่ีสวนโตโยต้า 300,000.00        158,572.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที. 999 156,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที. 999 156,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00042
จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 31 มี.ค. 65

40 ซ้ืออาหารเช้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 10,000.00          10,000.00         เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 10,000.00          มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 10,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 มี.ค. 65

41 ซ้ือสินค้าส าหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น จ านวน 1 รายการ 11,550.00          11,550.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 11,550.00          นายบุญธรรม จันทร์สาม 11,550.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 มี.ค. 65

42 จ้างท าป้ายบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 งาน 400.00               400.00              เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 400.00               ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 400.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00003
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 490.00               ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 มี.ค. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 550.00               

43 ซ้ือชุดตรวจ ATK ส าหรับลูกค้าโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 2,320.00            2,320.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จ ากัด 2,320.00            บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จ ากัด 2,320.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00004
2.บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จ ากัด 2,782.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 มี.ค. 65
3.บริษัท เอสแอลที เนทแคม จ ากัด 3,424.00            

44 ซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขวด จ านวน 1 รายการ 84,000.00          84,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บียอนด์อินดัสตรีย์ จ ากัด 84,000.00          บริษัท บียอนด์อินดัสตรีย์ จ ากัด 84,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00005
2.ร้าน น้ าด่ืมรินเพชรทิพย์ โดย นายอธิพัชร์ อภิธราเลิศธนนท์ 104,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 มี.ค. 65
3.นางวีริยารัศม์ิ ภูรียตระกูล 96,000.00          

45 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 8,560.00            8,560.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 8,560.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 8,560.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 มี.ค. 65

46 จ้างเหมาจัดท าส่ือประกอบนิทรรศการกลางแจ้ง จ านวน 1 งาน 156,800.00        156,800.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอท นอร์ท ฟิล์ม 156,800.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอท นอร์ท ฟิล์ม 156,800.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00007
2.บริษัท ลานนาดีไซน์ 26 จ ากัด 187,250.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 มี.ค. 65
3.ร้านบ๊ิกอาร์ต 192,600.00        

47 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 2,140.00            2,140.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 2,140.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 2,140.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 11 มี.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

48 ซ้ือหลอดไฟเคร่ืองดักยุง โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 รายการ 3,250.00            3,250.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 3,250.00            บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 3,250.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00009
2.บริษัท สหไฟฟ้า 2018 จ ากัด 4,750.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 16 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรีธนฉัฐ คอนสตรัคช่ัน 4,000.00            

49 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 รายการ 2,600.00            2,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ควีนส์เบเกอร์ จ ากัด 2,600.00            บริษัท ควีนส์เบเกอร์ จ ากัด 2,600.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00010
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 มี.ค. 65

50 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 5,000.00            5,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 5,000.00            ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 5,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00011
2.ร้านธนิตการเกษตร โดยนายค าสอน สาทิพย์จันทร์ 6,200.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 มี.ค. 65
3.ร้านนางล าดวน ราชวงศา โดยนางล าดวน ราชวงศา 6,500.00            

51 จ้างท าป้ายช่ือห้องทองเหลือง จ านวน 1 งาน 2,560.00            2,560.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 2,560.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 2,560.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00012
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มือทอง ก่อสร้าง 2020 3,531.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันโป่ง คอนสตรัคช่ัน 3,670.00            

52 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 3,210.00            3,210.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 3,210.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 3,210.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00013
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 มี.ค. 65

53 จ้างเหมาบริการติดต้ังเวที จ านวน 1 งาน 27,500.00          27,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 27,500.00          นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 27,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 มี.ค. 65

54 ซ้ือสินค้าร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 21 รายการ 22,846.25          22,846.25         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 22,846.25          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 22,846.25         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00015
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 มี.ค. 65

55 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 วัน 1,800.00            1,800.00           เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 1,800.00            นายอุดร มูลมอญ 1,800.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00016
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 มี.ค. 65

56 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 3 วัน 5,300.00            5,300.00           เฉพาะเจาะจง นายอุดร มูลมอญ 5,300.00            นายอุดร มูลมอญ 5,300.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 มี.ค. 65

57 ซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านจ าหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 7 รายการ 31,527.45          31,527.45         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ ากัด 31,527.45          บริษัท พี เอ็น เค คอนซูมเมอร์ จ ากัด 31,527.45         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00018
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 มี.ค. 65

58 ซ้ืออุปกรณ์เช็ดท าความสะอาดร่างกาย จ านวน 2 รายการ 23,334.03          23,334.03         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมิสคอตต้อน โดยนายพงศ์ศักด์ิ ล้ิมโอฬารสุขสกุล 23,334.03          ร้านมิสคอตต้อน โดยนายพงศ์ศักด์ิ ล้ิมโอฬารสุขสกุล 23,334.03         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6503-00019
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทรเบิล ฟาร์ม 36,487.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 31 มี.ค. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮเทล แฟคทอร่ี 35,898.50          

59 ซ้ือแบตเตอร่ีรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน พร้อมติดต้ัง จ านวน 108 ลูก 1,296,000.00     1,090,116.00    e-bidding 1.บริษัท ใยตาวิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยีโซลูช่ัน จ ากัด 705,555.00        บริษัท ใยตาวิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยีโซลูช่ัน จ ากัด 705,555.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาซ้ือขาย
2.บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด 768,474.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 1/2565
3.บริษัท เอ.จี.ที. อิเลคทริค จ ากัด 988,888.00        ลว. 24 มี.ค. 65
4.บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลายส์(ไทยแลนด์) จ ากัด 1,033,020.00     

60 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดท าป้ายองค์ความรู้ 471,656.00        471,656.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 471,656.00        บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 471,656.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างท าของ 
(ศูนย์สาธิตศูนย์ศึกษาฯ 6 ศูนย์) จ านวน 1 งาน 2.บริษัท จอห์น ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 481,500.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 7/2565

3.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จ ากัด 497,550.00        ลว. 29 มี.ค. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

61 จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ดินน้ าป่า และป่า 3 อย่าง 1,675,000.00     1,192,900.00    e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 970,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 970,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างก่อสร้าง
ประโยชน์ 4 อย่าง 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กายเกษมกิจ 1,390,000.00     ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 8/2565

3.บริษัท หมูทอง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1,478,900.00     ลว. 31 มี.ค. 65

62 จ้างก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ าพร้อมระบบ (ศูนย์สาธิตศูนย์ศึกษา 6 ศูนย์) 485,600.00        485,600.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 480,500.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 480,500.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างก่อสร้าง
จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เศวตสร้างสรรค์ 482,200.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 9/2565

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐกมล888 483,800.00        ลว. 31 มี.ค. 65

63 จ้างจัดท าซุ้มอุโมงค์โครงเหล็กจัดแสดงไม้กลุ่มสี (ต้นราชพฤกษ์) 238,000.00        238,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นายเอกวิน ก๋องมูล 238,000.00        นายเอกวิน ก๋องมูล 238,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างท าของ 
จ านวน 1 งาน 2.นายแดง เปาหลิกหล้ี 240,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 10/2565

3.นายเอนก สมนา 242,000.00        ลว. 31 มี.ค. 65

64 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 55,387.15          55,387.15         เฉพาะเจาะจง นายป๋ัน แสนใหม่ 55,387.15          นายป๋ัน แสนใหม่ 55,387.15         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 289/2565

ลว. 14 มี.ค. 65

65 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 58,645.20          58,645.20         เฉพาะเจาะจง นายจ่อละ แซ่ว่าง 58,645.20          นายจ่อละ แซ่ว่าง 58,645.20         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 290/2565

ลว. 14 มี.ค. 65

66 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 58,645.20          58,645.20         เฉพาะเจาะจง นายจิราวุฒิ แสงท้าว 58,645.20          นายจิราวุฒิ แสงท้าว 58,645.20         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 291/2565

ลว. 14 มี.ค. 65

67 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 58,645.20          58,645.20         เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทร แสงท้าว 58,645.20          นายจักรภัทร แสงท้าว 58,645.20         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 292/2565

ลว. 14 มี.ค. 65

68 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 45,241.95          45,241.95         เฉพาะเจาะจง นายอ าพล สมใจ 45,241.95          นายอ าพล สมใจ 45,241.95         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 293/2565

ลว. 15 มี.ค. 65

69 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 90,000.00          90,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนาถ ผ่ึงผาย 90,000.00          นางสาวกุลนาถ ผ่ึงผาย 90,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 294/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

70 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 90,000.00          90,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา จิตนาน 90,000.00          นางสาวภัทรา จิตนาน 90,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 295/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

71 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 92,700.00          92,700.00         เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุธ นรดี 92,700.00          นายคฑาวุธ นรดี 92,700.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 296/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

72 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 78,000.00          78,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ บรรถอน 78,000.00          นายธีรวุฒิ บรรถอน 78,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 297/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

73 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,000.00          45,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑกานต์ งดงาม 45,000.00          นางสาวมณฑกานต์ งดงาม 45,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 298/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

74 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,000.00          45,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิภูษา ก๋าค า 45,000.00          นางสาววิภูษา ก๋าค า 45,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 299/2565
ลว. 31 มี.ค. 65

75 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,000.00          45,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา กันทะพรม 45,000.00          นางสาวสุพรรษา กันทะพรม 45,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 300/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

76 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,000.00          45,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอโณทัย ปัญโญนันท์ 45,000.00          นางสาวอโณทัย ปัญโญนันท์ 45,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 301/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

77 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,000.00          45,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา พยุงกิจ 45,000.00          นางสาวอาทิตยา พยุงกิจ 45,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 302/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

78 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 54,600.00          54,600.00         เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์ ตาลพุดซา 54,600.00          นายศรัณย์ ตาลพุดซา 54,600.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 303/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

79 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 90,000.00          90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายลัลณ์พวัฒน์ มุราชวงษ์ 90,000.00          นายลัลณ์พวัฒน์ มุราชวงษ์ 90,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 304/2565

ลว. 31 มี.ค. 65

80 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 108,000.00        108,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ไทย ประโมสี 108,000.00        นายพิทักษ์ไทย ประโมสี 108,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 305/2565

ลว. 31 มี.ค. 65
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