แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ทีส่ ูง (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั คัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1

จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จานวน 1 คัน

3,600.00

3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน/ 3,600

ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน/ 3,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO 6110-00017 ลว. 18 ต.ค. 61

2
3
4
5

จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จานวน 1 คัน
จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จานวน 1 คัน
จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จานวน 1 คัน
จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จานวน 1 คัน

3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

นายประพันธ์ ไชยชมภู/ 3,600
นายสุชาติ สมบูรณ์/ 3,600
ห้างหุ้นส่วนจากัด คิงดอมทัวร์/ 3,600
ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน/ 1,800

PO 6110-00022 ลว. 18 ต.ค. 61
PO 6110-00010 ลว. 18 ต.ค. 61
PO 6110-00019 ลว. 18 ต.ค. 61
PO 6110-00018 ลว. 19 ต.ค. 61

6

จ้างทาตรายาง

9,500.00

7

จ้างทาตรายาง

400.00

8
9
10
11
12

จ้างทาสมุดบันทึกพืชผักโครงการหลวง จานวน 500 เล่ม 60,000.00
จ้างถ่ายเอกสารขาว-ดาและเข้าเล่ม 2รายการ รวม 400 เล่ม 27,362.04
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จานวน 1 รายการ
2,800.00
จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กษ 3561 ชม. 1 7,679.00
คัน
ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 12 รายการ
320.00

13

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 12 รายการ

14
15
16
17

ซื้อวัสดุจัดทาโรงเรือน จานวน 10 รายการ
ซื้อเมล็ดพันธุ์ จานวน 6 รายการ
ซื้อชีวภัณฑ์ จานวน 10 รายการ
ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 12 รายการ

18
19
20
21
22

ซื้อแกลบดา จานวน 1 รายการ
ซื้อชีวภัณฑ์ จานวน 11 รายการ
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จานวน 1 รายการ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ
จัดซื้อวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์ จานวน
15 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสานักงาน
จานวน 9 รายการ

1,400.00
16,450.00
2,800.00
59,040.00
63,930.00

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ

24,420.00

23
24

54,330.00
134,040.00
10,000.00
42,800.00
1,200.00

29,120.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายประพันธ์ ไชยชมภู/ 3,600
นายสุชาติ สมบูรณ์/ 3,600
ห้างหุ้นส่วนจากัด คิงดอมทัวร์/ 3,600
ร้านแดงรถเช่า โดยนายทรงพล ชมภูพาน/ 1,800

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล๊อก โดยนางสาวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศา/
ร้านตุ๊กตาบล๊อก โดยนางสาวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศา/ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
9,500
9,500
400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล๊อก โดยนางสาวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศา/400 ร้านตุ๊กตาบล๊อก โดยนางสาวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศา/ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
400
60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการพิมพ์/60,000
หจก.วนิดาการพิมพ์/60,000
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
27,362.04 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพลอยก๊อปปี้ โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก/27,362.04
ร้านพลอยก๊อปปี้ โดยนางวรรณาพร ประจนปัจจนึก/27,362.04
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือการยางดอนจัน่ / 2,800
หจก.สายเหนือการยางดอนจัน่ / 2,800
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
7,679.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จากัด/7,679.00
บริษัท ธารา จากัด/7,679.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 320.00 /บ.ลิ้มศักดากุล หจก.เชียงใหม่มานะพานิช/320
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เคมีเกษตร 1,200.00 /หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพร
ดักส์ 54,330.00
54,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 320.00 /บ.ลิ้มศักดากุล หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์/54,330.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เคมีเกษตร 1,200.00 /หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพร
ดักส์ 54,330.00
134,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์/134,040.00
หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพรดักส์/134,040.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ข่านต้า จากัด/10,000.00
บริษัท ข่านต้า จากัด/10,000.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง/42,800.00
มูลนิธิโครงการหลวง/42,800.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 320.00 /บ.ลิ้มศักดากุล บ.ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร /1,200.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เคมีเกษตร 1,200.00 /หจก.นิว เวิลด์ อะโกร โพร
ดักส์ 54,330.00
1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธ.ปราณีการเกษตร/1,400.00
หจก.ธ.ปราณีการเกษตร/1,400.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
16,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง/16,450.00
มูลนิธิโครงการหลวง/16,450.00
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สายเหนือการยางดอนจัน่ / 2,800
หจก. สายเหนือการยางดอนจัน่ / 2,800
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
59,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เชียงใหม่แจนิโทเรียล ซัลพลาย/ 59,040
บจก. เชียงใหม่แจนิโทเรียล ซัลพลาย/ 59,040 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
63,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7,868 / บจก.ชิชาง
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 7,868 / บจก.ชิชาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 56,062
คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 56,062
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,240 / บจก. ชิชาง
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 5,240 / บจก. ชิชาง
29,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 23,880
คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 23,880
บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 24,420 / บจก. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)/
24,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
บจก. พอช.คอม 24,500
24,420

PO6110-00040 ลว. 30 ต.ค.61
PO6110-00041 ลว. 30 ต.ค.61
PO6110-00044 ลว. 30 ต.ค.61
PO6110-00043 ลว.25 ต.ค.61
Po6110-00028 ลว.29 ต.ค. 61
PO6110-00011 ลว 22 ต.ค. 2561
PO6110-00014 ลว 24 ต.ค. 2561
PO6110-00015 ลว 24 ต.ค. 2561
PO6110-00025 ลว 29 ต.ค. 2561
PO6110-00046 ลว 31 ต.ค. 2561
PO6110-00047 ลว 31 ต.ค. 2561
PO6110-00013 ลว 24 ต.ค. 2561
PO6110-00048 ลว 31 ต.ค. 2561
PO6110-00049 ลว 31 ต.ค. 2561
PO 6110-00005 ลว.16 ต.ค. 61
PO 6110-00006 ลว. 16 ต.ค. 61
PO 6110-00036 ลว. 29 ต.ค. 61 /
PO 6110-00037 ลว. 29 ต.ค. 61
PO 6111-00038 ลว. 29 ต.ค. 61 /
PO 6111-00039 ลว. 29 ต.ค. 61
PO 6110-00034 ลว. 29 ต.ค. 61

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์การมหาชน) สาขาที่ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันที่....5... เดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ...2561....
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดพื้นที่

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

440,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

440,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ธีร์ เซอร์วิส จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

440,000.00 บริษัท เชียงใหม่ ธีร์ เซอร์วิส จากัด

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

5,922,768.00 6,000,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

5,922,768.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

3 จ้างเหมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีกลุ่มชาติพันธุ์
ภายใต้แนวคิด เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา

500,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมหานามดีไซน์ โดยนายณัฐสิทธิ์ มหานาม
2.ร้าน บัว-กราฟิกเฮาส์ โดยนายยุทธนา บัวระพันธุ์
3.บริษัท ซัคเซส ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ มีเดีย จากัด
4,148,900.00 4,148,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จากัด

495,000.00 ร้านมหานามดีไซน์ โดยนายณัฐสิทธิ์ มหานาม
500,000.00
515,000.00
4,148,900.00 บริษัท ราชาโยค จากัด

4 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดพื้นที่
5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง

495,000.00

36,000.00

6 เช่ารถโดยสารชมวิวประเภทไฟฟ้า
เดือนตุลาคม 2561
7 น้ายากาจัดตะไคร่น้า ขนาด 3.8 ลิตร/แกลลอน
จานวน 8 แกลลอน
8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งราชพฤกษ์เพลช
จานวน 8 รายการ
9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (เครื่องชงกาแฟ)

216,000.00

10 ซื้อพรรณไม้ จานวน 7 รายการ

499,500.00

10,000.00

240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จากัด
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

36,000.00 บริษัท เด่นชัยเทค จากัด
216,000.00 บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จากัด
10,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

440,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
5,922,768.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
495,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

4,148,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
36,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
216,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
10,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

6,549.00

6,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จากัด สาขาเชียงใหม่

6,549.00 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จากัด สาขาเชียงใหม่

6,549.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จากัด

1,605.00 บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จากัด

1,605.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 5 รายการ

16,440.00

12 จัดซื้อพรรณไม้ จานวน 17 รายการ

492,000.00

13 จัดซื้อพรรณไม้ จานวน 13 รายการ

452,000.00

14 จ้างประชาสัมพันธ์งานเทศกาลชมสวน
เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชัยเทค จากัด

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

16,000.00

499,500.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟลาวเวอร์ช๊อป โดย นางพัชรมณี วัฒนสมบัติ
2.จรัญนิธิโรจน์
3.ร้านป้าน้อยดอกไม้สด โดยนายภาณุวัตร์ ภูริโรจน์
16,440.00 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอี่ยมเส็งโลหะกิจ
2.ร้าน น้าทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง
3.ร้านภัทรวดี
492,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.นาง โสภา ศรีอาพร
2.นางสิริตาวรรณ ทาแก้ว
3.นางจันทร์เป็ง เทพวงค์
452,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.นายมานิตย์ แซ่ย่าง
2.นายเฉลิม ยังเฉลิมวงศ์
3.นางสุรดา ชูภูษณพงศ์
16,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

499,500.00
545,200.00
572,400.00
16,440.00
18,150.00
17,440.00
492,000.00
532,000.00
572,000.00
452,000.00
485,000.00
518,000.00
16,000.00

ร้านฟลาวเวอร์ช๊อป โดย นางพัชรมณี วัฒนสมบัติ

499,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สัญญาเลขที่ 1/2562
ลงวันที่ 4 ต.ค.61
สัญญาเลขที่ 2/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค.61
สัญญาเลขที่ 3/2562
ลงวันที่ 29 ต.ค.61
สัญญาเลขที่ 4/2562
ลงวันที่ 31 ต.ค.61
PO6110-00001
ลงวันที่ 1 ต.ค.61
PO6110-00002
ลงวันที่ 1 ต.ค.61
PO6110-00004
ลงวันที่ 18 ต.ค.61
PO6110-00005
ลงวันที่ 22 ต.ค.61
PO6110-00007
ลงวันที่ 26 ต.ค.61
PO6110-00008
ลงวันที่ 29 ต.ค.61

16,440.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO6110-00009
ลงวันที่ 31 ต.ค.61

นาง โสภา ศรีอาพร

492,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO6110-00010
ลงวันที่ 31 ต.ค.61

นายมานิตย์ แซ่ย่าง

452,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO6110-00011
ลงวันที่ 31 ต.ค.61

16,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO6110-00012
ลงวันที่ 31 ต.ค.61

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอี่ยมเส็งโลหะกิจ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์การมหาชน) สาขาที่ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันที่....5... เดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ...2561....
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

15 จ้างประชาสัมพันธ์งานเทศกาลชมสวน
เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา
16 จ้างประชาสัมพันธ์งานเทศกาลชมสวน
เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา
17 เช่ารถโดยสารชมวิวประเภทไฟฟ้า
เดือนพฤศจิกายน 2561

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

11,941.20

11,941.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) สาขาลาพูน 1

11,941.20 บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) สาขาลาพูน 1

11,941.20 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สังข์ จากัด

21,400.00 บริษัท สังข์ จากัด

21,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

216,000.00

216,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จากัด

216,000.00 บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จากัด

216,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

PO6110-00013
ลงวันที่ 31 ต.ค.61
PO6110-00014
ลงวันที่ 31 ต.ค.61
PO6110-00015
ลงวันที่ 31 ต.ค.61

