
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินงบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 80,500.00                  74,720.00       74,720.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 74,720.00 บำท บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 74,720.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0002  ลว. 5  มค 65
2 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 15,900.00                  14,850.00       14,850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 14,850.00 บำท บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 14,850.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0001 ลว. 5 มค 65
3 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,000.00                  15,000.00       13,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 13,500.00 บำท บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 13,500.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00021 ลว. 5  มค 65
4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 15,000.00                  13,200.00       13,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 13,200.00 บำท บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ำกัด 13,200.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00020 ลว. 5  มค 65
5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 4,320.00                       3,282.00         3,282.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 922.00 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,360.00 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 922.00 บำท/หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,360.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-003  ลว. 5  มค 65

เฉพำะเจำะจง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-004  ลว. 5  มค 65
6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 4,050.00                       3,927.00         3,927.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,927.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,927.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00022  ลว. 5  มค 65

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 60,000.00        60,000.00          60,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพรรณพำณิชย์ 60,000.00 บำท ร้ำนธนพรรณพำณิชย์ 60,000.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00004 ลว 4 ม.ค. 64

8 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 11,850.00        11,850.00          11,850.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 11,850.00 บำท ร้ำนบุญชัย 11,850.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00003 ลว 4 ม.ค. 64
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 14,900.00        13,780.00          13,780.00      เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 10,080.00 บ. /มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,700.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 10,080.00 บ. /มูลนิธิโครงกำรหลวง 3,700.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00005 ลว 4 ม.ค. 64

PO6501-00006 ลว 4 ม.ค. 64
9 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 6,180.00          5,764.00             5,764.00        เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,000.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,764.00 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,000.00 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 4,764.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00001 ลว 4 ม.ค. 64

PO6501-00002 ลว 4 ม.ค. 64
10 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 19 รำยกำร 65,810.00        65,588.00          65,588.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,200.00 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,650.00 บ.บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,200.00 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,650.00 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00007 ลว 4 ม.ค. 64

บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 12,020.00 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 1,700.00 บ. บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 12,020.00 บ./หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 1,700.00 บ. PO6501-00008 ลว 4 ม.ค. 64
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 19,620.00 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,378.00 บ. บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 19,620.00 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 11,378.00 บ. PO6501-00009  ลว 4 ม.ค. 64

PO6501-000010 ลว 4 ม.ค. 64
PO6501-00011 ลว 4 ม.ค. 64
PO6501-00012 ลว 4 ม.ค. 64

11 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 39,750.00        37,700.00          37,700.00      เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 6 รำยกำร 22,700 บ./บ.เทพมงคลเมล็ดพันธ์ุ 2 รำยกำร 15,000 บ. บ.ข่ำนต้ำ 6 รำยกำร 22,700 บ./บ.เทพมงคลเมล็ดพันธ์ุ 2 รำยกำร 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0002 ลว.5 ม.ค.65
FPO6501-0003 ลว.5 ม.ค.65

12 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 11 รำยกำร 28,000.00        27,650.00          27,650.00      เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 2 รำยกำร 18,750 บำท/ หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 2 รำยกำร 18,750 บำท/ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00014 ลว 4 ม.ค. 64
ร้ำนกฤษณำพำนิช 9 รำยกำร 8,900 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 9 รำยกำร 8,900 บ. PO6501-00015 ลว 4 ม.ค. 64

13 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 98,900.00        95,900.00          95,900.00      เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร 2 รำยกำร 95,900 บ. บ.ฮอทิโกร 2 รำยกำร 95,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00016 ลว 4 ม.ค. 64
14 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 4,100.00          3,177.00             3,177.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงค์พำนิช 2 รำยกำร 690 บ./ หจก.ศิริวงค์พำนิช 2 รำยกำร 690 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00017 ลว 4 ม.ค. 64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5 รำยกำร 2,487 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5 รำยกำร 2,487 บ. PO6501-00018 ลว 4 ม.ค. 64
15 จัดจ้ำงปรับปรุงเสำไฟฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 1 โครงกำร 5,992.00          5,992.00             5,992.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เพำเวอร์ เซิร์ช 5,992 บ. หจก.เพำเวอร์ เซิร์ช 5,992 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00013 ลว 4 ม.ค. 64
16 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุกำรเกษตร 3 รำยกำร 9,996.00          9,963.00             9,963.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงค์พำนิช 120 บ./ หจก.ศิริวงค์พำนิช 120 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00032 ลว. 6 ม.ค.64

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 918 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 918 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00033 ลว. 6 ม.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,925 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 8,925 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00034 ลว. 6 ม.ค.64

17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 13,500.00        12,780.00          12,780.00      เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,900 บ./ มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,900 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00035 ลว. 6 ม.ค.64
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 2,880 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 2,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00036 ลว. 6 ม.ค.64

18 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 19,975.00        19,940.00          19,940.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 4,275 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 4,275 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00037 ลว. 6 ม.ค.64
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,600 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,600 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00038 ลว. 6 ม.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 8,940 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 8,940 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00039 ลว. 6 ม.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,125 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,125 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00040 ลว. 6 ม.ค.64

19 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 17,000.00        16,650.00          16,650.00      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 2,550 บ./ หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 2,550 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00041 ลว. 6 ม.ค.64
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,300 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 6,300 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00042 ลว. 6 ม.ค.64
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,800 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00043 ลว. 6 ม.ค.64

20 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 14,500.00        14,400.00          14,400.00      เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 14,400 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 14,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0008 ลว. 6 ม.ค.64
21 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 46,200.00        39,630.00          39,630.00      เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5 รำยกำร 18,180 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2 รำยกำร หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5 รำยกำร 18,180 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0004 ลว. 5 ม.ค.64

21,450 บ. 21,450 บ. FPO6501-0005 ลว. 5 ม.ค.64
22 จัดจ้ำงพัฒนำและปรับปรุงให้บริกำรข้อมูลเว็บไซต์สถำบัน180,000.00      180,000.00        180,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุพำ ของสู้ 1 โครงกำร 180,000 บ. นำงสำวยุพำ ของสู้ 1 โครงกำร 180,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0008 ลว. 6 ม.ค.65

จ ำนวน 1 โครงกำร

23 จัดซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำนวน 5 รำยกำร 66,000.00        44,300.00          44,300.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เคมีกิจ จ ำนวน 1 รำยกำร 13,100 บ. บจก.เคมีกิจ จ ำนวน 1 รำยกำร 13,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0006 ลว.5 ม.ค. 65
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 44,300 บ บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 44,300 บ FPO6501-0007 ลว.5 ม.ค. 65

24 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 11 รำยกำร 248,415.00      248,415.00        248,415.00    เฉพำะเจำะจง หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ 248,415 บ. หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้ำวัสดุ 248,415 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0001 ลว.4 มค.65
25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 46,800.00        36,900.00          36,900.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 36,900 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 36,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00108 ลว. 14 ม.ค.65
26 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 17,140.00        17,140.00          17,140.00      เฉพำะเจำะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 17,140 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 17,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00078 ลว.12 ม.ค.65
27 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,500.00          2,500.00             2,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 2,500 บ. หจก.ส.สวัสดีพำณิชย์ 2,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00090 ลว.12 ม.ค.65
28 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,000.00        12,000.00          12,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 12,000 บ. หจก.แม่มำลัย ต.วัสดุก่อสร้ำง 12,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00089 ลว.12 ม.ค.65

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 มกรำคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินงบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 มกรำคม 2565

29 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 16,580.00        16,580.00          16,580.00      เฉพำะเจำะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 16,580 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 16,580 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00088 ลว.12 ม.ค.65
30 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 29,800.00        29,800.00          29,800.00      เฉพำะเจำะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำนวน 29,800 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำนวน 29,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00087 ลว 12 ม.ค.65
31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00        12,000.00          12,000.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 12,000 บ.วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 12,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00086 ลว.12 ม.ค.65
32 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00          8,000.00             8,000.00        เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชน AEC เห็ดแม่แตง 8,000 บ. วิสำหกิจชุมชน AEC เห็ดแม่แตง 8,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00082 ลว.12 ม.ค.65
33 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00        12,000.00          12,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 12,000 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 12,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00076 ลว.12 ม.ค.65
34 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 24,000.00        24,000.00          24,000.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 24,000 บ.วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00085 ลว.12 ม.ค.65
35 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 16,000.00        16,000.00          16,000.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง 16,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนผำแดง 16,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00084 ลว.12 ม.ค.65
36 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 8,000.00          8,000.00             8,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 8,000 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 8,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00083 ลว.12 ม.ค.65
37 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 13,120.00        13,120.00          13,120.00      เฉพำะเจำะจง บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 13,120 บ. บ.แสงทองเคมีเกษตร จ ำกัด 13,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00081 ลว.12 ม.ค.65
38 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 20,960.00        20,960.00          20,960.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 30,960 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ม.13 30,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00080 ลว.12 ม.ค.65
39 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 44,600.00        44,600.00          44,600.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 44,600 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 44,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00079 ลว.12 ม.ค.65
40 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 22,700.00        22,700.00          22,700.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 22,700 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 22,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00077 ลว.12 ม.ค.65
41 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00          7,500.00             7,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 7,500 บ. นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 7,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00075 ลว.12 ม.ค.65
42 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 90,000.00        90,000.00          90,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 90,000 บ. นำยสวรรค์ มำธุสรสวรรค์ 90,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00074 ลว.12 ม.ค.65
43 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00        18,000.00          18,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 18,000 บ. นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00072 ลว.12 ม.ค.65
44 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 21,980.00        21,980.00          21,980.00      เฉพำะเจำะจง นำยแชดี ผ่องพินิจศรี 21,980 นำยแชดี ผ่องพินิจศรี 21,980 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00070 ลว.12 ม.ค.65
45 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,800.00          8,800.00             8,800.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 8,800 บ. ร้ำนฮำเลลูยำกำรค้ำ 8,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00067 ลว.12 ม.ค.65
46 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,600.00        15,600.00          15,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 15,600 บ. นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 15,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00069 ลว.12 ม.ค.65
47 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 24,000.00        24,000.00          24,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 24,000 บ. นำยธีร์ธวัช บ่อชวะ 24,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00068 ลว.12 ม.ค.64
48 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00          6,000.00             6,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยจักรวรรดิ ธ ำรงสุขวนำกร 6,000 บ. นำยจักรวรรดิ ธ ำรงสุขวนำกร 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00066 ลว.12 ม.ค.65
49 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 18,000.00        18,000.00          18,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยแชดี ผ่องพินิจศรี 18,000 บ. นำยแชดี ผ่องพินิจศรี 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00065 ลว.12 ม.ค.65
50 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 17,990.00        17,990.00          17,990.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 17,990 บ.วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 17,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00063 ลว.12 ม.ค.65
51 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร           7,500.00              7,500.00         7,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 7,500 บ. ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 7,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00061 ลว.12 ม.ค.65
52 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,250.00          6,250.00             6,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยพำต๊ิเล วันเจริญใหม่ 6,250 บ. นำยพำต๊ิเล วันเจริญใหม่ 6,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00056 ลว.12 ม.ค.65
53 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00          3,000.00             3,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์เพ็ญ หม่ืนค ำ 3,000 บ. นำงสำวจันทร์เพ็ญ หม่ืนค ำ 3,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00052 ลว.12 ม.ค.65
54 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 42,000.00        42,000.00          42,000.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 42,000 บ.วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 42,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00049 ลว.12 ม.ค.65
55 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,090.00          3,090.00             3,090.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์เพ็ญ หม่ืนค ำ 3,090 บ. นำงสำวจันทร์เพ็ญ หม่ืนค ำ 3,090 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00050 ลว.12 ม.ค.65
56 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 70,940.00        70,940.00          70,940.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบัติ 70,940 บ. ร้ำนทรัพย์สมบัติ 70,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0018 ลว.12 ม.ค.65
57 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 22,000.00        22,000.00          22,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด 22,000 บ. บ.ทีเอ็มซี โกลบอล จ ำกัด 22,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0017 ลว.12 ม.ค.65
58 จัดซ้ือชีวภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 10,000.00        10,000.00          10,000.00      เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 4 รำยกำร 10,000 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 4 รำยกำร 10,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00044 ลว.7 มค.65
59 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10 รำยกำร 9,985.00          9,105.00             9,105.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 7 รำยกำร 4,720 บ./ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 3 รำยกำร 4,385 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 7 รำยกำร 4,720 บ./ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 3 รำยกำร 4,385 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00045 ลว.7 มค.65

PO6501-00046 ลว.7 มค.65
60 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 8,850.00          7,307.00             7,307.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2 รำยกำร 605 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 6 รำยกำร หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2 รำยกำร 605 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 6 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00071 ลว.12 มค.65

6,702 บ. 6,702 บ. PO6501-00073 ลว.12 มค.65
61 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 15,000.00        14,910.00          14,910.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2 รำยกำร 10,800 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2 รำยกำร บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2 รำยกำร 10,800 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00106 ลว.13 มค.65

4,110 บ. 4,110 บ. PO6501-00107 ลว.13 มค.65
62 จัดซ้ือต้นกล้ำแมคคำเดเมีย จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00        30,000.00          30,000.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 1 รำยกำร วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล, ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 1 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0009 ลว.6 มค.64

30,000 บ. 30,000 บ.
63 จัดซ้ือผลผลิตจำกแปลงทดสอบ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,750.00          6,750.00             6,750.00        เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร ดูแฮ 2 รำยกำร 6,750 บ. นำยเกรียงไกร ดูแฮ 2 รำยกำร 6,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0010 ลว.6 มค.64
64 จัดจ้ำงบริกำรงำนจัดพิมพ์ฉลำกสินค้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 11,750.00        11,750.00          11,750.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญปร้ินท์ เอ็กเพรส 2 รำยกำร 11,750 บ. ร้ำนเจริญปร้ินท์ เอ็กเพรส 2 รำยกำร 11,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0011 ลว.6 มค.64
65 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 58,500.00        54,705.00          54,705.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4 รำยกำร 20,040 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 2 รำยกำร บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 4 รำยกำร 20,040 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 2 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0016 ลว.13 มค.64

5,160 บ./บ.ฮอทิโกร 2 รำยกำร 29,100 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 1 รำยกำร 5,160 บ./บ.ฮอทิโกร 2 รำยกำร 29,100 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 1 รำยกำร FPO6501-0017 ลว.13 มค.64
405 บำท 405 บำท FPO6501-0018 ลว.13 มค.64

FPO6501-0019 ลว.13 มค.64
66 จัดซ้ือน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคอเนกประสงค์ จ ำนวน 1 รำยกำร 37,800.00        37,800.00          37,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1 รำยกำร 37,800 บ. ร้ำนอรัญญำกำรค้ำ 1 รำยกำร 37,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0009 ลว.6 มค.65
67 จัดจ้ำงเหมำออกแบบและพัฒนำระบบวัดปริมำณกำรใช้น้ ำ90,000.00        90,000.00          90,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสที 32 อิเล็ก 1 งำน 90,000 บ. ร้ำนเอสที 32 อิเล็ก 1 งำน 90,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0010 ลว.6 มค.65

จ ำนวน 1 งำน
68 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 28,800.00        26,262.00          26,262.00      เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 26,262 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 26,262 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0011 ลว.6 มค.65
69 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 37 รำยกำร 20,000.00        19,999.00          19,999.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 19,999 บำท บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 19,999 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00098 ลว.13 มค 65
70 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 15,550.00        14,320.00          14,320.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 8,920 บำท/บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,400 บำทบริษัท แฮนด์ โกรว์เชอร่ี จ ำกัด 8,920 บำท/บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0012 ลว.12 มค 65

APO6501-0013 ลว.12 มค 65
71 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 10,660.00        9,910.00             9,910.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮอทิโกร จ ำกัด 6,700 บำท/ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,210 บำท บริษัท ฮอทิโกร จ ำกัด 6,700 บำท/ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,210 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00059 ลว.12 มค 65

PO6501-00058 ลว.12 มค 65
72 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 17,250.00        17,050.00          17,050.00      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 17,050 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 17,050 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00062 ลว.12 มค 65



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินงบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 มกรำคม 2565

73 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 24,560.00        24,405.00          24,405.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 24,405 บำท บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 24,405 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00051 ลว.12 มค 65
74 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 21,800.00        21,800.00          21,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 21,800 บำท ร้ำนพิชญำวัสดุก่อสร้ำง 21,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00124 ลว.17 มค 65
75 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 39,300.00        38,750.00          38,750.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 38,750 บำท บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 38,750 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00123 ลว.17 มค 65
76 จัดจ้ำงตรวจวิเครำะห์หำเช้ือโรคร้ำยแรงในผลผลิต 49,690.80        49,690.80          49,690.80      เฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 1 งำน 49,690.80 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 1 งำน 49,690.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00120 ลว.17 มค.65 
77 จำกโรงคัดบรรจุสินค้ำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน GMP
78 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,500.00          1,250.00             1,250.00        เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1 รำยกำร 1,250 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1 รำยกำร 1,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0022 ลว. 17 มค.65
79 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 39,008.00        39,008.00          39,008.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ 2 รำยกำร 39,008 บ. ร้ำนจุรีย์พันธ์ุไม้ 2 รำยกำร 39,008 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00115 ลว.17 มค.65
80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 17 รำยกำร 30,000.00        26,876.25          26,876.25      เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4 รำยกำร 6,208 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5 รำยกำร หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 4 รำยกำร 6,208 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 5 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00116 ลว.17 มค.65

12,003.25 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4 รำยกำร 5,840 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 12,003.25 บ./บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 4 รำยกำร 5,840 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร PO6501-00117 ลว.17 มค.65
4 รำยกำร 2,825 บ. 4 รำยกำร 2,825 บ. PO6501-00118 ลว.17 มค.65

PO6501-00119 ลว.17 มค.65
81 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 8,700.00          8,700.00             8,700.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2 รำยกำร 8,700 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 2 รำยกำร 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0014 ลว.12 มค.65
82 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 57,000.00        57,000.00          57,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 1 รำยกำร 57,000 บ. บ.ข่ำนต้ำ 1 รำยกำร 57,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00091 ลว. 12 มค.65
83 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,400.00          2,140.00             2,140.00        เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1 รำยกำร 2,140 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1 รำยกำร 2,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00092 ลว. 12 มค.65
84 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00          3,210.00             3,210.00        เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1 รำยกำร 3,210 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1 รำยกำร 3,210 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00093 ลว. 12 มค.65
85 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 36,000.00        22,500.00          22,500.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2 รำยกำร 22,500 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2 รำยกำร 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00094 ลว. 12 มค.65
86 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,400.00        13,910.00          13,910.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1 รำยกำร 13,910 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1 รำยกำร 13,910 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00095 ลว. 12 มค.65
87 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 60,000.00        59,660.00          59,660.00      เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 1 รำยกำร 19,000 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2 รำยกำร 40,660 บ. บ.ข่ำนต้ำ 1 รำยกำร 19,000 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2 รำยกำร 40,660 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00096 ลว. 12 มค.65

PO6501-00097 ลว. 12 มค.65
88 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 9 รำยกำร 17,350.00        15,242.50          15,242.50      เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6 รำยกำร 5,742.50 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3 รำยกำร บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6 รำยกำร 5,742.50 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3 รำยกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0020 ลว. 14 มค.65 

9,500 บ. 9,500 บ. FPO6501-0021 ลว. 14 มค.65 
89 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 20,625.00        17,308.00          17,308.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 6 รำยกำร 11,270 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3 รำยกำร 5,008 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 6 รำยกำร 11,270 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3 รำยกำร 5,008 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00109 ลว. 14 มค.65

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3 รำยกำร 1,030 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 3 รำยกำร 1,030 บ. PO6501-00110 ลว. 14 มค.65
PO6501-00111 ลว. 14 มค.65

90 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 33 รำยกำร 51,315.00        48,861.00          48,861.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 25 รำยกำร 41,415 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8 รำยกำร 7,446 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 25 รำยกำร 41,415 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ 8 รำยกำร 7,446 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00112 ลว. 14 มค.65
PO6501-00113 ลว. 14 มค.65

91 จัดซ้ือพลำสติกปูบ่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 22,500.00        22,500.00          22,500.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสบี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1รำยกำร 22,500 บำท บจก.เคเอสบี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1รำยกำร 22,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00048 ลว. 12 ม.ค.65
92 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 5 รำยกำร 42,950.00        41,900.00          41,900.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 3 รำยกำร 28,500 บำท บจก.ฮอทิโกร จ ำนวน 3 รำยกำร 28,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00053 ลว. 12 ม.ค.65

บจก.เพ่ือนเกษตรกร 2 รำยกำร 13,400 บำท บจก.เพ่ือนเกษตรกร 2 รำยกำร 13,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00054 ลว. 12 ม.ค.65
93 จัดซ้ืออุปกรณ์ห้องวิเครำห์สำร จ ำนวน 17 รำยกำร 20,000.00        20,000.00          20,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 16 รำยกำร 18,800 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 16 รำยกำร 18,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00121 ลว. 17 ม.ค.65

หจก.นอร์ทเทอร์เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1 รำยกำร 1,200 บำท หจก.นอร์ทเทอร์เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 1 รำยกำร 1,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00122 ลว. 17 ม.ค.65
94 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงห้องน้ ำ จ ำนวน 3 รำยกำร 9,950.00          9,950.00             9,950.00        เฉพำะเจำะจง บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ 3 รำยกำร 9,950 บำท บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ 3 รำยกำร 9,950 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0023 ลว. 17 ม.ค. 65
95 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 9,950.00          9,950.00             9,950.00        เฉพำะเจำะจง บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ 3 รำยกำร 9,950 บำท บจก.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ 3 รำยกำร 9,950 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0024 ลว. 17 ม.ค. 65
96 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 4,220.00          3,984.00             3,984.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5 รำยกำร  3,984 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5 รำยกำร  3,984 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0025 ลว. 17 ม.ค. 65
97 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 17 รำยกำร 47,824.00        47,824.00          47,824.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง 16 รำยกำร 47,824 บำท ร้ำนสบเปิงวัสดุก่อสร้ำง 16 รำยกำร 47,824 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0026 ลว. 17 ม.ค. 65
98 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 30,000.00        30,000.00          30,000.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เอ็มแอนด์เอกรุ๊ป 2020 จ ำนวน 11 รำยกำร 26,000 บำท บจก.เอ็มแอนด์เอกรุ๊ป 2020 จ ำนวน 11 รำยกำร 26,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0014 ลว. 12 ม.ค. 65

นำยพิภพ ไชยวง  1 รำยกำร 4,000 บำท นำยพิภพ ไชยวง  1 รำยกำร 4,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0015 ลว. 12 ม.ค. 65
99 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 49 รำยกำร 90,000.00        90,000.00          90,000.00      เฉพำะเจำะจง หกจ.มิตรอำรีย์ 2530 จ ำนวน 49 รำยกำร 90,000 บำท หกจ.มิตรอำรีย์ 2530 จ ำนวน 49 รำยกำร 90,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0016 ลว. 12 ม.ค. 65

100 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 28,500.00        28,320.00          28,320.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 28,320 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 28,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00159 ลว. 19 ม.ค.65
101 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 29,970.00        29,970.00          29,970.00      เฉพำะเจำะจง บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 29,970 บ. บ.ดิแอดวำนซ์ โซลูช่ัน จก. 29,970 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00160 ลว. 19 ม.ค.65
102 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 50,750.00        46,170.00          46,170.00      เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 28,170 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 28,170 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0034 ลว. 19 ม.ค.65

บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 18,000 บ. บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0035 ลว. 19 ม.ค.65
103 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 21,100.00        15,905.00          15,905.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 2,240 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 2,240 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0036 ลว. 19 ม.ค.65

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 13,665 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 13,665 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0037 ลว. 19 ม.ค.65
104 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 9,900.00          6,575.00             6,575.00        เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 6,575 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 6,575 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0038 ลว. 19 ม.ค.65
105 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 21,614.00        21,614.00          21,614.00      เฉพำะเจำะจง บ.ซีวิค มีเดีย จก. 21,614 บ. บ.ซีวิค มีเดีย จก. 21,614 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0039 ลว. 19 ม.ค.65
106 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,700.00          1,700.00             1,700.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จก. 1,700 บ. บ.ยูเน่ียน ซำยน์ จก. 1,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0040 ลว. 19 ม.ค.65
107 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00        13,800.00          13,800.00      เฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิ-โกร จก. 13,800 บ. บ.ฮอทิ-โกร จก. 13,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0041 ลว. 19 ม.ค.65
108 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 133,300.00      133,300.00        133,300.00    เฉพำะเจำะจง หจก.สุวรรณวัสดุแม่ระมำด จ ำนวน 7 รำยกำร 133,300 บำท หจก.สุวรรณวัสดุแม่ระมำด 133,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00126 ลว. 18 ม.ค. 65
109 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 16 รำยกำร 144,930.00      144,930.00        144,930.00    เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ จ ำนวน 15 รำยกำร 112,830 บ. หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 112,830 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00128 ลว. 18 ม.ค. 65

องค์กำรเภสัช จ ำนวน 1 รำยกำร 32,100 บำท องค์กำรเภสัช จ ำนวน 1 รำยกำร 32,100 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00129 ลว. 18 ม.ค. 65
110 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5  รำยกำร 40,000.00        40,000.00          40,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน สิริภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 40,000 บำท ร้ำน สิริภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 40,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0027 ลว. 17 ม.ค. 65
111 จัดซ้ือชุดวิเครำะห์สำร จ ำนวน 1  รำยกำร 51,000.00        51,000.00          51,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ที.ซำยน์ เทรดด้ิง 51,000 บำท หจก.เอ.ที.ซำยน์ เทรดด้ิง 51,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0028 ลว. 17 ม.ค. 65
112 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 21 รำยกำร 69,378.00        69,378.00          69,378.00      เฉพำะเจำะจง หจก.สุวรรณวัสดุแม่ระมำด จ ำนวน 21 รำยกำร 69,378 บำท หจก.สุวรรณวัสดุแม่ระมำด จ ำนวน 21 รำยกำร 69,378 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0029 ลว. 18 ม.ค. 65



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินงบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 มกรำคม 2565

113 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 40,060.00        36,714.00          36,714.00      เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 7 รำยกำร 36,714 บำท บจก.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 7 รำยกำร 36,714 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00184 ลว. 21 ม.ค. 65
114 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 3 รำยกำร 4,725.00          4,710.00             4,710.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก จ ำนวน 3 รำยกำร 4,725 บำท หจก.เอเซียปศุสัตว์ ช้ำงเผือก จ ำนวน 3 รำยกำร 4,725 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00185 ลว. 21 ม.ค. 65
115 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 39,860.00        39,270.00          39,270.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 16,260 บำท หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 16,260 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00186 ลว. 21 ม.ค. 65

เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 23,010 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 23,010 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00187 ลว. 21 ม.ค. 65
116 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 12,200.00        7,530.00             7,530.00        เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 7,530 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 7,530 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0034 ลว. 21 ม.ค. 65
117 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00        6,500.00             6,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,500 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0042 ลว. 24 ม.ค.65
118 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 95,280.00        90,260.00          90,260.00      เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 55,730 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 55,730 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0043 ลว. 24 ม.ค.65

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,900 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,900 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0044 ลว. 24 ม.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,400 บ./ บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,400 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0045 ลว. 21 ม.ค.65
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,230 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,230 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0046 ลว. 24 ม.ค.65

119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 34,910.00        27,210.00          27,210.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,200 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,200 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0047 ลว. 24 ม.ค.65
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 26,010 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จก. 26,010 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0048 ลว. 21 ม.ค.65

120 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร 198,913.00      198,913.00        198,913.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 198,913 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 198,913 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00125 ลว. 18 ม.ค.65
และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
รำยแปลงของเกษตรกร วังไผ่

121 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของ 98,761.00        98,761.00          98,761.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออนแทรคเซอร์เวย์ 98,761 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00205 ลว. 27 ม.ค.65
เกษตรกร และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขต แม่สำมแลบ

122 จ้ำงตรวจสุขภำพเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ปฏิบัติงำนภำยใน 35,900.00        35,900.00          35,900.00      เฉพำะเจำะจง บ.เปำโลเมดิค 35,900 บ. บ.เปำโลเมดิค 35,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00206 ลว. 27 ม.ค.65
โรงคัดบรรจุสินค้ำเกษตร ศูนย์ผลิตผลโครงกำรหลวง 
กรุงเทพมหำนคร

123 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร 55,640.00        55,640.00          55,640.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 55,640 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริปรวิทย์วิศวกรรม 55,640 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00207 ลว. 27 ม.ค.65
และจัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
รำยแปลงของเกษตรกร ป่ำแป๋

124 จัดซ้ือซอฟแวร์ 20,000.00        20,000.00          20,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.วิสดอม อินฟอร์เมช่ัน 20,000 บ. หจก.วิสดอม อินฟอร์เมช่ัน 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00203 ลว. 27 ม.ค.65
125 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และส ำนักงำน 5 รำยกำร 37,100.00        28,600.00          28,600.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 23,500 บ./ บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จก. 23,500 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0061 ลว. 27 ม.ค.65

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,100 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 5,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0062 ลว. 27 ม.ค.65
126 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 8,690.00          7,860.00             7,860.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,910 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 5,910 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0063 ลว. 27 ม.ค.65

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,950 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0064 ลว. 27 ม.ค.65
127 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 81,020.00        78,636.00          78,636.00      เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 53,456 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 53,456 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0065 ลว. 27 ม.ค.65

หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 14,800 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 14,800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0066 ลว. 27 ม.ค.65
บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 10,380 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 10,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0067 ลว. 27 ม.ค.65

128 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 100,000.00      90,000.00          90,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 90,000 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 90,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0068 ลว. 27 ม.ค.65
129 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 13,940.00        13,940.00          13,940.00      เฉพำะเจำะจง บ.วำนิชบล็อค จก. 13,940 บ. บ.วำนิชบล็อค จก. 13,940 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0069 ลว. 27 ม.ค.65
130 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00          1,350.00             1,350.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,350 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 1,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0070 ลว. 27 ม.ค.65
131 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 11,000.00        9,820.00             9,820.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 9,820 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 9,820 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0071 ลว. 27 ม.ค.65
132 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 31,130.00        20,690.00          20,690.00      เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน 20,690 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน 20,690 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0033 ลว.21 ม.ค.65
133 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,920.00          3,595.00             3,595.00        เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3,595 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 3,595 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00143 ลว.18 ม.ค.65
134 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 18,035.00        16,949.00          16,949.00      เฉพำะเจำะจง บ.เคมีกิจเกษตร  16,949 บ. บ.เคมีกิจเกษตร  16,949 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00141 ลว.18 ม.ค.65
135 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 14,400.00        13,910.00          13,910.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 13,910 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 13,910 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00095 ลว.12 ม.ค.65
136 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00          3,210.00             3,210.00        เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,210 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 3,210 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00093 ลว.12 ม.ค.65
137 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 36,000.00        22,500.00          22,500.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,500 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 22,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00094 ลว.12 ม.ค.65
138 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 36,000.00        5,350.00             5,350.00        เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,350 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 5,350 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00149 ลว.18 ม.ค.65
139 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,400.00          2,140.00             2,140.00        เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,140 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 2,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00092 ลว.12 ม.ค.65
140 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,750.00          6,812.00             6,812.00        เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,812 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 6,812 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00132 ลว.18 ม.ค.65
141 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 15,900.00        1,800.00             1,800.00        เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 1,800 บ. บ.ข่ำนต้ำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00146 ลว.18 ม.ค.65
142 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 73,300.00        72,800.00          72,800.00      เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 72,800 บ. บ.ข่ำนต้ำ 72,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00139 ลว.18 ม.ค.65
143 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 15 รำยกำร 9,980.00          7,040.00             7,040.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,040 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,040 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00150 ลว.18 ม.ค.65
144 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หัตถกรรม จ ำนวน 11 รำยกำร 19,980.00        19,750.00          19,750.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย 19,750 บ. ร้ำนบุญชัย 19,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00182 ลว.21 ม.ค.65
145 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 21,900.00        21,900.00          21,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 21,900 บ. ร้ำนปำริชำติ 21,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00142 ลว.18 ม.ค.65
146 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 16,500.00        16,500.00          16,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 16,500 บ. ร้ำนปำริชำติ 16,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00135 ลว.18 ม.ค.65
147 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 19,800.00        19,800.00          19,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำริชำติ 19,800 บ. ร้ำนปำริชำติ 19,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00176 ลว.21 ม.ค.65
148 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 21 รำยกำร 7,980.00          7,960.00             7,960.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 7,960 บ. หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 7,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00204 ลว.27 ม.ค.65
149 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 9,100.00          7,145.00             7,145.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 7,145  บ. หจก.ทีเอ็มโปรเกรส แล็บ 7,145  บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00202 ลว 26 ม.ค.65
150 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 25,640.00        25,480.00          25,480.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พอช.คอม 25,480 บ. หจก.พอช.คอม 25,480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00140 ลว.18 ม.ค.65



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินงบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 มกรำคม 2565

151 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,980.00          9,980.00             9,980.00        เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง  9,980 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง  9,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00201 ลว.26 ม.ค.65
152 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 9,980.00          9,980.00             9,980.00        เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,980 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00200 ลว.26 ม.ค.65
153 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 23,750.00        23,610.00          23,610.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 23,610 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 23,610 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00199 ลว.26 ม.ค.65
154 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 9,900.00          9,540.00             9,540.00        เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,540 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 9,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00198 ลว.26 ม.ค.65
155 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 5 รำยกำร 39,110.00        39,110.00          39,110.00      เฉพำะเจำะจง หจก.วณิชชำภัณฑ์ 39,110 บ. หจก.วณิชชำภัณฑ์ 39,110 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00193 ลว.26 ม.ค.65
156 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 120,000.00      120,000.00        120,000.00    เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล.ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 120,000 บ.วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล.ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 120,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00194 ลว.26 ม.ค.65
157 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 25 รำยกำร 101,063.00      101,063.00        101,063.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 101,063 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 101,063 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00197 ลว.26 ม.ค.65
158 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 51,240.00        51,240.00          51,240.00      เฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล.ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 51,240 บ.วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล.ไม้ยืนต้น บ้ำนแม่ทะลำย 51,240 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00138 ลว.18 ม.ค.65
159 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 72,000.00        72,000.00          72,000.00      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 72,000 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 72,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00136 ลว.18 ม.ค.65
160 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 49,880.00        49,880.00          49,880.00      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 49,880 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย จ ำกัด 49,880 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00145 ลว.18 ม.ค.65
161 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 5,000.00          4,988.00             4,988.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชัยกำรค้ำ 4,988 บ. ร้ำนพิชัยกำรค้ำ 4,988 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00130 ลว.18 ม.ค.65
162 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 5,000.00          4,987.00             4,987.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชัยกำรค้ำ 4,987 บ. ร้ำนพิชัยกำรค้ำ 4,987 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00127 ลว.18 ม.ค.65
163 จัดซ้ือวัสดคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 31,130.00        9,300.00             9,300.00        เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 9,300 บ. บ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี 9,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0032 ลว.21 ม.ค.65
164 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,990.00          9,990.00             9,990.00        เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,990 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00180 ลว.21 ม.ค.65
165 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 86,900.00        86,876.40          86,876.40      เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 86,876.40 บำท หจก.บ้ำนสวนครูเก่ง 86,876.40 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00183 ลว.21 ม.ค.65
166 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 117,870.00      117,870.00        117,870.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง 117,870 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง 117,870 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00172 ลว.21 ม.ค.65
167 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 36,000.00        9,555.00             9,555.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,555 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,555 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00152 ลว.18 ม.ค.65
168 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 17,980.00        17,868.00          17,868.00      เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 17,868 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 17,868 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00131 ลว.18 ม.ค.65
169 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร9,980.00          2,430.00             2,430.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,430 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 2,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00147 ลว.18 ม.ค.65
170 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 16 รำยกำร 9,840.00          9,263.00             9,263.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 9,263 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี 9,263 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00153 ลว.18 ม.ค.65
172 จัดซ้ือวัสดุบรรจุภัณฑ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 27,000.00        21,150.00          21,150.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำพำนิช 21,150 บ. ร้ำนกฤษณำพำนิช 21,150 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00134 ลว.18 ม.ค.65
173 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 36,000.00        20,938.00          20,938.00      เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 20,938 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 20,938 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ po6501-00151 ลว.18 ม.ค.65
174 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 35,800.00        35,560.00          35,560.00      เฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 35,560 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 35,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00137 ลว.18 ม.ค.65
175 จัดซ้ือวัสดุเมล็ดพันธ์ุ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00        9,975.00             9,975.00        เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ 9,975 บ. บ.ข่ำนต้ำ 9,975 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0038 ลว.26 ม.ค.65
176 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำ จ ำนวน 5 รำยกำร 8,760.00          8,700.00             8,700.00        เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 8,700 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 8,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0037 ลว.26 ม.ค.65
177 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 18,960.00        11,715.00          11,715.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 10,800 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00195 ลว.26 ม.ค.65

เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 915 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ 915 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00196 ลว.26 ม.ค.65
178 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันกำรระบำดฯ 6 รำยกำร 29,410.00        29,410.00          29,410.00      เฉพำะเจำะจง บ.มิตซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,410 บ. บ.มิตซูอิ อิเล็กเทค จก. 29,410 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6502-0001 ลว.1 ก.พ.65
179 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 10,500.00        10,370.00          10,370.00      เฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 10,370 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 10,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6502-0001 ลว. 1 ก.พ.65
180 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,500.00          2,450.00             2,450.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,450 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,450 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6502-0002 ลว. 1 ก.พ.65
181 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์  จ ำนวน 4 รำยกำร 9,900.00          9,900.00             9,900.00        เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,900 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00036 ลว.3 ธ.ค. 64
182 จัดซ้ือสำรชีวภัณฑ์  จ ำนวน 1 รำยกำร 23,000.00        23,000.00          23,000.00      เฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 23,000 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 23,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6412-00160 ลว.16 ธ.ค. 64
183 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 20,625.00        17,308.00          17,308.00      เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 6 รำยกำร= 11,270 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 6 รำยกำร= 11,270 บ./บจก.แกลสซ่ีแลนด์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00109 ลว. 14 มค.65

 จ ำนวน 3 รำยกำร = 5,008 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร=1,030บ.  จ ำนวน 3 รำยกำร = 5,008 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร=1,030บ. PO6501-00110 ลว. 14 มค.65
PO6501-00111 ลว. 14 มค.65

184 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 19,300.00        12,940.00          12,940.00      เฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร= 660 บ./ บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร= 660 บ./ บจก.ข่ำนต้ำ จ ำนวน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0055 ลว. 25 ม.ค.65
5 รำยกำร= 7,610 บ./บจก.เพ่ือนเกษตรกร จ ำนวน 5 รำยกำร = 4,670 บ. 5 รำยกำร= 7,610 บ./บจก.เพ่ือนเกษตรกร จ ำนวน 5 รำยกำร = 4,670 บ. FPO6501-0056 ลว. 25 ม.ค.65

FPO6501-0057 ลว. 25 ม.ค.65
185 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร 7,880.00          5,238.50             5,238.50        เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำนวน 9 รำยกำร=2,297.50 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำนวน 9 รำยกำร=2,297.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00156 ลว. 18 ม.ค.65

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 14 รำยกำร = 2,941 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 14 รำยกำร = 2,941 บ. PO6501-00157 ลว. 18 ม.ค.65
186 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง 9,630.00          9,630.00             9,630.00        เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณธเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 9,630 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณธเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 9,630 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0032 ลว.18 ม.ค.65
187 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน/งำนบ้ำนงำนครัวและวัสดุคอมพิวเตอร์19,970.00        17,605.00          17,605.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงค์พำนิช จ ำนวน 9รำยกำร= 1,592 บ./หจก.เชียงใหมำมำนะพำนิช จ ำนวนหจก.ศิริวงค์พำนิช จ ำนวน 9รำยกำร= 1,592 บ./หจก.เชียงใหมำมำนะพำนิช จ ำนวน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0049 ลว.24 ม.ค.65

8 รำยกำร=2,705 บ./บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน จ ำนวน 3 รำยกำร=5,308 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช8 รำยกำร=2,705 บ./บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน จ ำนวน 3 รำยกำร=5,308 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช FPO6501-0050 ลว.24 ม.ค.65
จ ำนวน 9 รำยกำร = 8,000 บ. จ ำนวน 9 รำยกำร = 8,000 บ. FPO6501-0051 ลว.24 ม.ค.65

FPO6501-0052 ลว.24 ม.ค.65
188 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 198,850.00      193,610.00        193,610.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จ ำนวน 2 รำยกำร= 30,410 บ./ บริษ ท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จ ำนวน 2 รำยกำร= 30,410 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00162 ลว. 20 ม.ค.65

บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด จ ำนวน 4 รำยกำร =163,200 บ. บจก.สมำร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ ำกัด จ ำนวน 4 รำยกำร =163,200 บ. PO6501-00163 ลว. 20 ม.ค.65
189 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 33 รำยกำร 51,315.00        48,861.00          48,861.00       เฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 8 รำยกำร= 7,446 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช  บจก.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำนวน 8 รำยกำร= 7,446 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช  ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00112 ลว. 14 มค.65

จ ำนวน 25 รำยกำร เป็นเงิน 41,415 บ. จ ำนวน 25 รำยกำร เป็นเงิน 41,415 บ. PO6501-00113 ลว. 14 มค.66
190 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 5,000.00          5,000.00             5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 5,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 5,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00154 ลว. 18 ม.ค.65
191 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 3,200.00          2,702.00             2,702.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 2,702 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 2,702 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00155 ลว. 18 ม.ค.65
192 จ้ำงวิเครำะห์ข้ำวกล้องดอย จ ำนวน 10 พันธ์ุ 100,000.00      100,000.00        100,000.00    เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรธุรกิจอุตสำหกรรมเกษตร คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริกำรธุรกิจอุตสำหกรรมเกษตร คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0054 ลว. 25 ม.ค.65

เป็นเงิน 100,000 บ. เป็นเงิน 100,000 บ.
193 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 6 รำยกำร 17,120.00        17,120.00          17,120.00      เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 17,120 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 17,120 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0053 ลว. 24 ม.ค.65



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินงบประมำณท่ี
โครงกำรขอมำ

วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 มกรำคม 2565

194 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 14 รำยกำร 12,340.00        8,426.00             8,426.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ ำกัด เป็นเงิน 8,426 บ. บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ ำกัด เป็นเงิน 8,426 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00158 ลว. 18 ม.๕.65
195 จ้ำงท ำโปสเตอร์ จ ำนวน 2 ชุด 7,736.10          7,736.10             7,736.10        เฉพำะเจำะจง บริษ ท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด เป็ฯเงิน 7,736.10 บ. บริษ ท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด เป็ฯเงิน 7,736.10 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0035 ลว. 24 ม.ค.65
196 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 12,950.00                     9,005.00         9,005.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 9,005 บ. หจก. บ้ำนสวนครูเก่ง จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 9,005 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6501-00190 ลว. 24 ม.ค.65
197 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงอิน จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง 2,800.00                       2,800.00         2,800.00 เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2,800 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0058 ลว. 25 ม.ค.65
198 จ้ำงเหมำแรงงำนดูแลเล้ียงผ้ึงเพ่ือผลิตน้ ำผ้ึงกัญชง จ ำนวน 8 งวด48,000.00                  48,000.00       48,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรำยุทธ ปิตตำระเต เป็นเงิน 48,000 บ. นำยสรำยุทธ ปิตตำระเต เป็นเงิน 48,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6501-0040 ลว. 31 ม.ค.65
199 จ้ำงวิเครำะห์โลหะหนักในดินและพืช จ ำนวน 20 ตัวอย่ำง20,544.00                  20,544.00       20,544.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็ฯเงิน 20,544 บ. บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็ฯเงิน 20,544 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0033 ลว.18 ม.ค.65
200 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช (แตงหอมตำข่ำย) 35,100.00                  35,100.00       35,100.00 เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 35,100 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 35,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0029 ลว. 18 ม.ค.65
201 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน9 ตัวอย่ำง 15,030.00                  15,030.00       15,030.00 เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 15,030 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 15,030 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0026 ลว. 18 ม.ค.65
202 จ้ำงวิเครำห์ปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 1,273.30                       1,273.30         1,273.30 เฉพำะเจำะจง บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็ฯเงิน 1,273.30 บ. บจก.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็ฯเงิน 1,273.30 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0027 ลว. 18 ม.ค.65
203 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช(ใบมะม่วง) จ ำนวน 18 ตัวอย่ำง 23,400.00                  23,400.00       23,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 23,400 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 23,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0028 ลว. 18 ม.ค.65
204 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง 20,700.00                  20,700.00       20,700.00 เฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 20,700 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำงฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 20,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0031 ลว. 18 ม.ค.65
205 จ้ำงท ำป้ำย จ ำนวน 5 ป้ำย 9,250.00                       9,250.00         9,250.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยน.ส.ปมิตำ เดชำกีรติ 9,250 บ. ร้ำนสิบแสนดีไซน์ โดยน.ส.ปมิตำ เดชำกีรติ 9,250 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ FPO6501-0030 ลว. 18 ม.ค.65


