
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลือง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา มหิงษา / 15,000 นายวิทยา มหิงษา / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.13906 ลว. 7 ธ.ค. 61
2 รายงานขอซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมวิสเซอร์วิส / 10,000 บจก.สุขุมวิสเซอร์วิส / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.13905 ลว. 7 ธ.ค. 61
3 รายงานจ้างเหมาท้าความสะอาดเมล็ดเฮมพ์ 15,200.00 15,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเท่า แซ่ย้ัง / 15,200 นายเท่า แซ่ย้ัง / 15,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5680 ลว. 7 ธ.ค. 61
4 รายงานขอซ้ือไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือใช้จัดนิทรรศการ 81,000.00 81,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ สุขเจริญ / 81,000 นายยุทธภูมิ สุขเจริญ / 81,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.13894 ลว. 7 ธ.ค. 61
5 รายงานขอซ้ือไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือใช้จัดนิทรรศการ 79,600.00 79,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญชัย เม็งขาว / 79,600 นายชาญชัย เม็งขาว / 79,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.13893 ลว. 7 ธ.ค. 61
6 รายงานขอซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน / 5,000 บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.13902 ลว. 7 ธ.ค. 61
7 รายงานขอซ้ือไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือใช้จัดนิทรรศการ 99,750.00 99,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี รัตพันธ์ / 99,750 นายทวี รัตพันธ์ / 99,750 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.13895 ลว. 7 ธ.ค. 61
8 รายงานขอซ้ือไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือใช้จัดนิทรรศการ 89,650.00 89,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. ชัญญาภัต สัมภวมาน / 89,650 น.ส. ชัญญาภัต สัมภวมาน / 89,650 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.13896 ลว. 7 ธ.ค. 61
9 รายงานขอซ้ือบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 2 รายการ 59,800.00 59,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแพ็คเกจดีดี / 59,800 ร้านแพ็คเกจดีดี / 59,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5677 ลว. 7 ธ.ค. 61

10 รายงานขอจ้างเหมาแรงงานเตรียมแปลงฯ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายหมอชิต นิยมนรเศษฐ์ / 15,000 นายหมอชิต นิยมนรเศษฐ์ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5682 ลว. 7 ธ.ค. 61
11 รายงานขอจ้างเหมาแรงงานเตรียมแปลงและดูแลแปลง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวต่อง ลายค้า / 15,000 นางสาวต่อง ลายค้า / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5681 ลว. 7 ธ.ค. 61
12 รายงานขอจ้างเหมาทความสะอาดเมล็ดเฮมพ์ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ฝนห่าแก้ว / 7,200 นางสาวอังคณา ฝนห่าแก้ว / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5679 ลว. 7 ธ.ค. 61
13 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ้านวน 5 รายการ 3,520.00 3,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ข่านต้า / 3,520 บจก. ข่านต้า / 3,520 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5678 ลว. 7 ธ.ค. 61
14 รายงานขอซ้ือชีวภัณฑ์ 9,300.00 9,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงชีวภัณฑ์ ศูนย์อารักขาพืช / 9,300 โรงชีวภัณฑ์ ศูนย์อารักขาพืช / 9,300 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5779 ลว. 12 ธ.ค. 61
15 รายงานขอจ้างเหมารถตู้ จ้านวน 3 คัน 16,200.00 16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิลักษณ์ ปิโย / 16,200 นายสุทธิลักษณ์ ปิโย / 16,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14086 ลว. 12 ธ.ค. 61

16
รายงานขอจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวนาจาก
แปลงทดสอบ

10,320.00 10,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา กนิษฐรินทร์ / 10,320 นางสาวจริยา กนิษฐรินทร์ / 10,320 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5808 ลว. 12 ธ.ค. 61

17 รายงานขอจ้างติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 632.00 632.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต / 632 บจก.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต / 632 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สผ.1591 ลว. 12 ธ.ค. 61
18 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร จ้านวน 1 รายการ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชิดชนก ตระกูลทิพย์ / 15,000 นางสาวชิดชนก ตระกูลทิพย์ / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5807 ลว. 12 ธ.ค. 61
19 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 57,600.00 57,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอมโฟสทฺ ยูอิ / 57,600 บจก. คอมโฟสทฺ ยูอิ / 57,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14144 ลว. 13 ธ.ค. 61
20 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 37,380.00 37,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายค้าแสง มีทา / 37,380 นายค้าแสง มีทา / 37,380 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14167 ลว. 13 ธ.ค. 61

21 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 45,980.00 45,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านทองผาภูมิการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร / 
45,980

ร้านทองผาภูมิการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร
 / 45,980

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14154 ลว. 13 ธ.ค. 61

22 รายงานขอซ้ืออาหารสัตว์ 29,930.00 29,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้้า-ผ้ึงการเกษตร / 29,930 ร้าน น้้า-ผ้ึงการเกษตร / 29,930 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14160 ลว. 13 ธ.ค. 61
23 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 19,980.00 19,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย กัญญา / 19,980 นายสมชาย กัญญา / 19,980 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14155 ลว. 13 ธ.ค. 61
24 รายงานขอซ้ือพันธ์ุสัตว์ 55,000.00 55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมนิภา เรือแก้ว / 55,000 นางสาวกุสุมนิภา เรือแก้ว / 55,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14146 ลว. 13 ธ.ค. 61

25 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 99,545.00 99,545.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านทองผาภูมิการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร / 
99,545

ร้านทองผาภูมิการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร
 / 99,545

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14145 ลว. 13 ธ.ค. 61

26 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสบเปิงการเกษตร / 60,000 ร้านสบเปิงการเกษตร / 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14161 ลว. 13 ธ.ค. 61

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี 31 ธันวำคม 2561



27 รายงานขอซ้ือยอดอาโวกาพันธ์ุแฮส 2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรพิน พิทักคีรี / 2,400 นายอรพิน พิทักคีรี / 2,400 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14250 ลว. 14 ธ.ค. 61
28 รายงานขอซ้ือเช้ือมันฝร่ัง จ้านวน 500 กิโลกรัม 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ แซ่ย่าง / 50,000 นายวรวุฒิ แซ่ย่าง / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14269 ลว. 14 ธ.ค. 61 
29 รายงานขอจ้างรถตู้ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ จันตาโลก / 7,200 นายชูเกียรติ จันตาโลก / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14242 ลว. 14 ธ.ค. 61

30 รายงานขอซ้ือไม้ไผ่พร้อมขนส่ง 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสิริพงษ์ แซลี 30,000 / นายภานุวัฒน์ แซ่ลี
 20,000

นายสิริพงษ์ แซลี 30,000 / นายภานุวัฒน์ 
แซ่ลี 20,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5871 ลว. 17 ธ.ค. 61

31 รายงานขอจ้างเหมาแรงงาน 20,950.00 20,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฟอง ไชยสมการ / 20,950 นายฟอง ไชยสมการ / 20,950 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5872 ลว. 17 ธ.ค. 61
32 รายงานขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,990.00 4,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. บุญถาวรเซรามิค / 4,990 บจก. บุญถาวรเซรามิค / 4,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5870 ลว. 17 ธ.ค. 61
33 รายงานขอซ้ือพันธ์ุสัตว์ 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชิต แสงเข่ือนแก้ว / 40,000 นายวิชิต แสงเข่ือนแก้ว / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14411 ลว. 18 ธ.ค. 61
34 รายงานขอซ้ือวัสดุหัตถกรรม 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัว ทองสุข / 10,000 นางบัว ทองสุข / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14412 ลว. 18 ธ.ค. 61
35 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรักษ์พล สนนา / 20,000 นายรักษ์พล สนนา / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14410 ลว. 18 ธ.ค. 61
36 รายงานขอซ้ือข้ีหมู จ้านวน 200 กระสอบ 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทินกร เรือนแก้ว / 7,000 นายทินกร เรือนแก้ว / 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14504 ลว. 20 ธ.ค. 61
37 รายงานขอซ้ือถุงผ้าสปันบอนด์ 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางประเทือง ถาติด / 11,000 นางประเทือง ถาติด / 11,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5902 ลว. 19 ธ.ค. 61

38
รายงานขอจ้างเหมาจัดท้าโครงสร้าง จัดเตรียมและ
ตกแต่งสถานท่ี

70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาผ่า เมืยแซ / 70,000 นายอาผ่า เมืยแซ / 70,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14418 ลว. 19 ธ.ค. 61

39 รายงานขอจัดซ้ือของท่ีระลึก 500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง / 500 มูลนิธิโครงการหลวง / 500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สอบ. 1675 ลว. 19 ธ.ค. 61
40 รายงานขอจ้างเหมาบริการเตรียมพ้ืนท่ีทดสอบ 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพร ใจมา / 12,000 นายพร ใจมา / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5900 ลว. 19 ธ.ค. 61
41 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10,666.00 10,666.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภัทร แสนพรหม / 10,666 นางสาวนภัทร แสนพรหม / 10,666 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว.5904 ลว. 19 ธ.ค. 61
42 รายงานขอซ้ือผลผลิตกาแฟเชอร่ี 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล โซ่เซ / 36,000 นายไพศาล โซ่เซ / 36,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สว. 5901 ลว. 19 ธ.ค. 61
43 รายงานขอจ้างเหมารถตู้ 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงค์พันธ์ุ ค้าหม่ืน / 7,200 นายพงค์พันธ์ุ ค้าหม่ืน / 7,200 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สอธ. 606 ลว. 19 ธ.ค. 61
44 รายงานขอซ้ือวัสดุการเกษตร 1,950.00 1,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่โจ้การเกษตร / 1,950 ร้านแม่โจ้การเกษตร / 1,950 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14483 ลว. 19 ธ.ค. 61
45 รายงานขอจ้างเหมาบริการรถตู้ 21,600.00 21,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจง วันเพ็ญ / 21,600 นายบรรจง วันเพ็ญ / 21,600 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14530 ลว. 20 ธ.ค. 61
46 รายงานขอซ้ือมูลวัว 5,250.00 5,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทิน เรือนแก้ว / 5,250 นายทิน เรือนแก้ว / 5,250 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14505 ลว. 20 ธ.ค. 61
47 รายงานขอซ้ือวัสดุประปา 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มาลัยพาณิชย์ / 20,000 มาลัยพาณิชย์ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14684 ลว. 24 ธ.ค. 61
48 รายงานขอซ้ือลูกสุกรพันธ์ุลาร์จไวท์ 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบานเย็น วงค์พุทธค้า / 12,000 นางบานเย็น วงค์พุทธค้า / 12,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14683 ลว. 24 ธ.ค. 61
49 รายงานขอซ้ือมูลวัว 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชติ มังคละ / 20,000 นายโชติ มังคละ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14682 ลว. 24 ธ.ค. 61
50 รายงานขอจ้างรถยนต์ รวมน้้ามัน 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ แสนซุ้ง / 5,000 นายพงษ์ศักด์ิ แสนซุ้ง / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14525 ลว. 20 ธ.ค. 61
51 รายงานขอซ้ือกล้าองุ่น 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีชนุตร์ หวังวนวัฒน์ / 6,000 ว่าท่ีร้อยตรีชนุตร์ หวังวนวัฒน์ / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ. 14687 ลว. 24 ธ.ค. 61
52 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวน้ิวนางแดง 39,990.00 39,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภิรมย์ ทองสุข / 39,990 นายภิรมย์ ทองสุข / 39,990 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14590 ลว. 21 ธ.ค. 61
53 รายงานขอซ้ือลูกสุกร 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจ่อ แซ่ว้าง / 30,000 นายเจ่อ แซ่ว้าง / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14680 ลว. 24 ธ.ค. 61
54 รายงานขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือกค่ัว 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสนอง นันทศิล / 15,000 นายสนอง นันทศิล / 15,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สพ.14681 ลว. 24 ธ.ค. 61



1 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงปลูกสร้างบริเวณสวน 778,000.00 1,000,000.00  e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี 829,999.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 778,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขท่ี 8/2562 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 778,000.00  ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61
3.ศรัณย์คอนสทรัคช่ัน 895,000.00

2 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก แมลงสาบ หนู และยุง 495,000.00    495,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 495,000.00    บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 495,000.00    คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขท่ี 9/2562 

2.บริษัท เอส พี เอ็ม จ ากัด 535,000.00     ลงวันท่ี 20 ธ.ค.61
3.บริษัท ทูแฮนด์ เซอร์วิส จ ากัด 550,000.00    

3 จ้างพัฒนารางระบายน  ารอบสระหอค าหลวง 1,183,000.00 1,500,000.00 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว. วัฒนาประสบสุขก่อสร้าง 1,403,592.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พัฒนาการและบริการ 1,183,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขท่ี 10/2562 

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พัฒนาการและบริการ 1,183,000.00  ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ค าวิศวกรรม 1,250,000.00 

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคช่ัน 1,188,000.00 

4 จ้างเหมาจัดกิจกรรม 199,000.00    200,000.00    เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน 199,000.00    มูลนิธิสถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน 199,000.00    คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00001

 ลงวันท่ี 4 ธ.ค.61

5 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า จ านวน 3 รายการ 7,550.00       7,550.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศักด์ิ ซัพพลาย โดยนายจริณธรณ์ หอมชิด 7,550.00       ร้านพงษ์ศักด์ิ ซัพพลาย โดยนายจริณธรณ์ หอมชิด 7,550.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00002

 ลงวันท่ี 6 ธ.ค.61

6 จัดซื อต้นกล้าสตรอว์เบอร์ร่ี พันธ์ุพระราชทาน 80 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว วิกาญดา สายวงค์ใจ 1,800.00       นางสาว วิกาญดา สายวงค์ใจ 1,800.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00003

จ านวน 300 กล้า  ลงวันท่ี 6 ธ.ค.61

7 จ้างเหมาทาสีประติมากรรม 34,000.00     34,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.ร่ ารวย การก่อสร้าง โดย นายปิยะศักด์ิ เสียสี 34,000.00     ร่ ารวย การก่อสร้าง โดย นายปิยะศักด์ิ เสียสี 34,000.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00004

2.นายพรภิรมย์ เข่ือนแก้ว 35,000.00      ลงวันท่ี 6 ธ.ค.61

3.นายค าปัน ชัยกอง 35,500.00     

8 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์จีน 200,000.00    200,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ 200,000.00    บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ 200,000.00    คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00005

2.ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 200,000.00     ลงวันท่ี 7 ธ.ค.61

3.บริษัท ไบญ่า ดีไชน์ กรุ๊ป จ ากัด 213,084.11    

9 จัดซื อต้นหลิวไต้หวัน สีขาว ขนาดถุง 4 x 8 นิ ว 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดย นาง นิภา  เรือนแก้ว 7,500.00       ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดย นาง นิภา  เรือนแก้ว 7,500.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00006

จ านวน 500 ถุง  ลงวันท่ี 7 ธ.ค.61

10 จัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 กิโลกรัม 4,033.90       4,033.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด 4,033.90       บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด 4,033.90       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00007

 ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

11 จัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 รายการ 5,035.00       5,035.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 5,035.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 5,035.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00008

 ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี....3...  เดือน..มกราคม.... พ.ศ...2562....

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี....3...  เดือน..มกราคม.... พ.ศ...2562....

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 จัดซื อพรรณไม้ จ านวน 15 รายการ 486,500.00    486,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.นาย ดวงแก้ว ปินค า 486,500.00    นาย ดวงแก้ว ปินค า 486,500.00    คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00009

2.นายสายัณ กาใว 517,500.00     ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

3.นางสุจินดา ทานัน 548,500.00    

13 จัดซื อพรรณไม้ จ านวน 16 รายการ 499,100.00  499,100.00  เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 499,100.00  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 499,100.00  คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00010

2.สวนสมบัติ(หน่ึง) 570,400.00     ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

3.ร้านป้าน้อยดอกไม้สด โดย นายภานุวัฒน์ ภูริโรจน์ 641,700.00    

14 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 3343 3,500.00       3,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ิมพูนไดนาโม โดยนายวินัย สุรินทร์ 3,500.00       ร้านเพ่ิมพูนไดนาโม โดยนายวินัย สุรินทร์ 3,500.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00011

เชียงใหม่  ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

15 จ้างตรวจสอบครุภัณฑ์ดับเพลิง (Fire Pump) 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 3,000.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00012

 ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

16 จัดซื อวัสดุตกแต่งสวน จ านวน 23 รายการ 46,540.00     46,540.00     เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน สมนึกการเกษตร โดย นางสมนึก สมทรัพย์ 46,540.00     ร้าน สมนึกการเกษตร โดย นางสมนึก สมทรัพย์ 46,540.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00013

2.ร้าน อ๊ิดธนโชค โดย นายเจษฎา เจริญสุข 52,810.00      ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

3.ร้าน พฤกษา-ดอยค า โดย นายภานุพงศ์ ตระกานศิรินนท์ 54,810.00     

17 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์เกษตร จ านวน 2 รายการ 3,750.00       3,750.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน สังฆะชัยการเกษตร โดย นางสาวยุวดี สังฆะชัย 3,750.00       ร้าน สังฆะชัยการเกษตร โดย นางสาวยุวดี สังฆะชัย 3,750.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00014

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี ลาน ทราย 4,050.00        ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

3.ร้าน ป่าไผ่การเกษตร 4,200.00       

18 จัดซื อครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และ 15,700.00     15,700.00     เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียร่ิง 15,700.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียร่ิง 15,700.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00015

ติดตั ง จ านวน 1 เคร่ือง 2.บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี เซฟว่ิง จ ากัด 16,500.00      ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิฑูนย์ แอร์ ไฟฟ้า แอนด์ เซอร์วิส 15,900.00     

19 จัดซื อครุภัณฑ์เล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 4,500.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 4,500.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00016

2.บริษัท เอส ซี แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 5,000.00        ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

3.ร้าน ตนานุวัฒน์ 5,600.00       

20 จัดซื อแบตเตอร่ี NS 80 L ชนิดน  า จ านวน 1 ลูก 2,140.00       2,140.00       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 2,140.00       บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 2,140.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00017

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรแท้ แบตเตอร่ี 2,568.00        ลงวันท่ี 14 ธ.ค.61

3.ร้านพายัพแบตเตอร่ี 2,500.00       

21 จัดซื อวัสดุปลูก จ านวน 2 รายการ 19,030.00     19,030.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน สังฆะชัยการเกษตร โดย นางสาวยุวดี สังฆะชัย 19,030.00     ร้าน สังฆะชัยการเกษตร โดย นางสาวยุวดี สังฆะชัย 19,030.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00018

 ลงวันท่ี 17 ธ.ค.61

22 จัดซื อวัสดุปลูก จ านวน 2 รายการ 123,600.00    123,600.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั งรพีเลิศการเกษตร 123,600.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั งรพีเลิศการเกษตร 123,600.00    คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00019



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี....3...  เดือน..มกราคม.... พ.ศ...2562....

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

 ลงวันท่ี 17 ธ.ค.61

23 จัดซื อวัสดุปลูก จ านวน 10 รายการ 152,270.00    152,270.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 152,270.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 152,270.00    คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00020

 ลงวันท่ี 17 ธ.ค.61

24 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารเรือนไม้ดอก 10,230.00     10,230.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิฑูรย์ แอร์ ไฟฟ้า แอนด์ เซอร์วิส 10,230.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิฑูรย์ แอร์ ไฟฟ้า แอนด์ เซอร์วิส 10,230.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00022

 ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

25 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ป้ัมน  าอาคารโดมไม้เขตร้อนชื น 14,300.00     14,300.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 14,300.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 14,300.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00023

 ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

26 จัดซื อครุภัณฑ์เคร่ืองซักผ้าและอบผ้า จ านวน 2 เคร่ือง 54,300.00     54,300.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 54,300.00     บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 54,300.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00021

2.บริษัท สยามทีวี เชียงใหม่ จ ากัด 55,490.00      ลงวันท่ี 19 ธ.ค.61

3.บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด 67,300.00     

27 จัดซื อวัสดุตกแต่งสวน จ านวน 3 รายการ 18,000.00     18,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไอเดียลสตูดิโอ  โดย นายสุรพงษ์ จินดาธรรม 18,000.00     ร้านไอเดียลสตูดิโอ  โดย นายสุรพงษ์ จินดาธรรม 18,000.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00024

2.ร้านม่ังมี 19,800.00      ลงวันท่ี 19 ธ.ค.61

3.ร้านสมนึกการเกษตร 21,600.00     

28 จ้างเหมาบริการรักษาท าความสะอาดนอกเวลาท าการ 9,750.00       9,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากัด 9,750.00       บริษัท ราชาโยค จ ากัด 9,750.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00026

 ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

29 จ้างลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์แฟนเพจ Unseen 12,305.00     12,305.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วีบีซี มาร์เก็ตติ ง จ ากัด 12,305.00     บริษัท วีบีซี มาร์เก็ตติ ง จ ากัด 12,305.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00027

Thailand  ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

30 จ้างลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์แฟนเพจ Welovetogo 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จ ากัด 7,000.00       บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จ ากัด 7,000.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00028

 ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

31 จ้าวลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์แฟนเพจ Sadoodta 15,500.00     15,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ขวัญชนก อนันตริยะเวช 15,500.00     นางสาว ขวัญชนก อนันตริยะเวช 15,500.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00029

Fanpage  ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

32 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (เคร่ืองปรับอากาศ) 1,926.00       1,926.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,926.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วี วี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,926.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00030

 ลงวันท่ี 26 ธ.ค.61

33 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องพักราชพฤกษ์เพลซ 55,350.00     55,350.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 55,350.00     บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 55,350.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00031

จ านวน 4 รายการ  ลงวันท่ี 28 ธ.ค.61

34 จ้างลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์แฟนเพจ วงใน 58,850.00     58,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด 58,850.00     บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด 58,850.00     คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00032



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันท่ี....3...  เดือน..มกราคม.... พ.ศ...2562....

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

 ลงวันท่ี 28 ธ.ค.61

35 จ้างโครงการศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภายใน 200,000.00    200,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 200,000.00    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 200,000.00    คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6112-00033

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 22 ชนิด ระยะท่ีสอง  ลงวันท่ี 28 ธ.ค.61
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