
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 รำยกำร 14,748.00 14,748.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,368 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,368 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0001 ลว. 1 ธ.ค.63

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,960 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,960 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0002 ลว. 1 ธ.ค.63
บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 8,420 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 8,420 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0003 ลว. 1 ธ.ค.63

2 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร 13,675.00 13,675.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,675 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 13,675 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00001 ลว. 1 ธ.ค.63
3 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 36,846.00 36,846.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,207 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,207 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00002 ลว. 1 ธ.ค.63

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,099 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 5,099 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00003 ลว. 1 ธ.ค.63
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,540 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 22,540 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00004 ลว. 1 ธ.ค.63

4 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น 20,000 บ. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกล้ำไม้ผล,ไม้ยืนต้น 20,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00005 ลว. 1 ธ.ค.63
5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 14,630.00 14,630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 14,630 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 14,630 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00006 ลว. 1 ธ.ค.63
6 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สมพรบริกำร (แม่แตง) 8,500 บ. หจก.สมพรบริกำร (แม่แตง) 8,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00007 ลว. 1 ธค.63
7 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 2,202.14 2,202.14 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ก๊ำซหุงต้ม จก. 2,202.14 บ. บ.ก๊ำซหุงต้ม จก. 2,202.14 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00008 ลว. 1 ธค.63
8 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 39,814.70 39,814.70 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เดอะแพลนเน็ทพำวเวอร์ จก. 39,814.70 บ. บ.เดอะแพลนเน็ทพำวเวอร์ จก. 39,814.70 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00009 ลว. 1 ธค.63
9 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 8,064.67 8,064.67 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ก๊ำซหุงต้ม จก. 8,064.67 บ. บ.ก๊ำซหุงต้ม จก. 8,064.67 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00021 ลว. 3 ธค.63

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฉษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,500.00 6,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 6,500 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 6,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00024 ลว. 3 ธค.63
11 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฉษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 24,200.00 24,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 24,200 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 24,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00025 ลว. 3 ธค.63
12 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 8,064.67 8,064.67 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ก๊ำซหุงต้ม จก. 8,064.67 บ. บ.ก๊ำซหุงต้ม จก. 8,064.67 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00034 ลว. 3 ธค.63
13 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,740.00 4,740.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก.4,740 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก.4,740 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00035 ลว. 3 ธค.63
14 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฉษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 22,900.00 22,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 22,900 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 22,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0011 ลว. 3 ธค.63
15 จ้ำงสอบเทียบเคร่ืองมือวัด จ ำนวน 1 โครงกำร 64,949.00 64,949.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 64,949 บ. บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 64,949 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00018 ลว. 3 ธค. 63
16 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 4 รำยกำร 7,810.00 7,810.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.คลังไฟฟ้ำ 7,810 บ. บ.คลังไฟฟ้ำ 7,810 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00023 ลว. 3 ธค. 63
17 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 20,090.00 20,090.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 1,100 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 16,540 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ีมูลนิธิโครงกำรหลวง 1,100 บ./บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 16,540 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ีไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00026 ลว. 3 ธค. 63

1,650 บ./หจก.เอเซียปศุสัตว์ 800 บ. 1,650 บ./หจก.เอเซียปศุสัตว์ 800 บ. PO6312-00027 ลว. 3 ธค. 63
PO6312-00028 ลว. 3 ธค. 63
PO6312-00029 ลว. 3 ธค. 63

18 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 14 รำยกำร 9,916.00 9,916.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 9,916 บ. ร้ำนเชียงฮง 9,916 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00030 ลว. 3 ธค. 63
19 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00046 ลว. 1 ธ.ค.63

20 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO632-00047 ลว. 1 ธ.ค. 63

21 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00048 ลว. 2 ธ.ค. 63

22 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00049 ลว. 1 ธ.ค. 63

23 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 14,700.00 14,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,380 บำท/ร้ำนขจรกำรค้ำ 4,320 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,380 บำท/ร้ำนขจรกำรค้ำ 4,320 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00015 ลว. 3 ธ.ค. 63
PO6312-00016 ลว. 3 ธ.ค. 63

24 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 26 รำยกำร 17,429.00 17,429.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,273 บำท/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 16,156 บำท หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,273 บำท/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 16,156 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00017 ลว. 3 ธ.ค. 63
25 PO6312-00022 ลว. 3 ธ.ค. 63
26 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 45,490.00 45,490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 37,240 บำท/ หจก จ.เจริญกำรเกษตร 8,250 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 37,240 บำท/ หจก จ.เจริญกำรเกษตร 8,250 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00055 ลว. 8 ธ.ค. 63
27 PO6312-00056 ลว. 8 ธ.ค. 63
28 จัดซ้ือ วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10 รำยกำร 47,570.00 47,570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 32,030 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 15,540 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 32,030 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 15,540 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00053 ลว. 8 ธ.ค. 63
29 PO6312-00054 ลว. 8 ธ.ค. 63
30 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 21,140.00 21,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 13ล315 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 7,825 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 13ล315 บำท/บ.ข่ำนต้ำ 7,825 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00051 ลว. 8 ธ.ค. 63

PO6312-00052 ลว. 8 ธ.ค. 63
31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 14,520.00 14,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 14,520 บำท บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 14,520 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00050 ลว. 8 ธ.ค. 63
32 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หไจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0016 ลว. 2 ธ.ค. 63

33 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บ. นำยประพันธ์ ไชยชมภู 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00067 ลว. 2 ธ.ค. 63

34 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00069 ลว. 2 ธ.ค. 63

35 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00070 ลว. 2 ธ.ค. 63

36 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 7,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00071 ลว. 2 ธ.ค. 63

37 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หไจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00072 ลว. 3 ธ.ค. 63

38 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00074 ลว. 3 ธ.ค. 63

39 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00075 ลว. 3 ธ.ค. 63

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน)
วันท่ี  31 ธันวำคม 2563



40 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00076 ลว. 4 ธ.ค. 63

41 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลขำเอกซ์สแตน ขนำด 80*180 ซม. จ ำนว 4 ป้ำย 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ 2,600 บ./ร้ำนดีวัน ดีไซน์ 2,800 บ. ร้ำนมิสเตอร์เจมส์ 2,600 บ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00089 ลว. 9 ธ.ค.63

42 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงพืช จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง 11 รำยกำร 10,400.00 10,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช. 10,400 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช. 10,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00120 ลว. 14 ธ.ค.63

43 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 29,925.00 29,925.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเก้ำหน้ำหลังคำเหล็ก 29,925 บ. ร้ำนเก้ำหน้ำหลังคำเหล็ก 29,925 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00125 ลว. 14 ธ.ค.63

44 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 9,950.00 9,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,950 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 9,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00014 ลว. 3 ธ.ค.63

45 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 35 รำยกำร 12,223.00 12,223.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,540 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,320 บ./ หจก.ศิริวงศ์พำนิช 2,540 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,320 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00031 ลว. 3 ธ.ค.63

บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 7.363.80 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 7.363.80 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00032 ลว. 3 ธ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00033 ลว. 3 ธ.ค.63

46 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 12 รำยกำร 2,505.00                2,505.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,505 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,505 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00132 ลว. 14 ธ.ค.63

47 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รำยกำร 5,550.00                5,550.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 990 บ./บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 4,560 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 990 บ./บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ปทท) จก. 4,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00133 ลว. 14 ธ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00134 ลว. 14 ธ.ค.63

48 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 30,575.00 30,575.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,300 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,450 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 2,300 บ./บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 4,450 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00135 ลว. 14 ธ.ค.63

บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,825 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,000 บ. บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 5,825 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 18,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00136 ลว. 14 ธ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00137 ลว. 14 ธ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00138 ลว. 14 ธ.ค.63

49 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 8 รำยกำร 8,738.00 8,738.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 6,188 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี จก. 800 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 6,188 บ./ บ.แฮนด์ โกรว์ เซอร่ี จก. 800 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00139 ลว. 14 ธ.ค.63

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,750 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 1,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00140 ลว. 14 ธ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00141 ลว. 14 ธ.ค.63

50 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 14,520.00              14,520.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 12,300 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,220 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 12,300 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,220 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00122 ลว. 14 ธ.ค.63

PO6312-00123 ลว. 14 ธ.ค.63

51 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 16,500.00              16,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 16,699 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,500 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00126 ลว. 14 ธ.ค.63

52 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 8,953.00 8,953.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,975 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 4,213 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 6,990 บ./บ.เคมีกิจเกษตร 1,963 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00129 ลว. 14 ธ.ค.63
PO6312-00130 ลว. 14 ธ.ค.63

53 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 51,910.00 51,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,500 บำท/บ้ำนสวนครูเก่ง 33,000 บำท/ธ.ปรำณี
กำรเกษตร 8,410 บำท

บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 10,500 บำท/บ้ำนสวนครูเก่ง 33,000 บำท/ธ.ปรำณี
กำรเกษตร 8,410 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00081 ลว. 9 ธ.ค.63

PO6312-00082 ลว. 9 ธ.ค.63
PO6312-00083 ลว. 9 ธ.ค.63

54 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร 3,660.00 3,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 3,660 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 3,660 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00080 ลว. 9 ธ.ค.63
55 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 10,300.00 10,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 10,300 บำท บริษัท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 10,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00078 ลว. 9 ธ.ค.63
56 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรวเซอร่ี จ ำกัด 10,000 บำท บริษัท แฮนด์ โกรวเซอร่ี จ ำกัด 10,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00079 ลว. 9 ธ.ค.63
57 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บ. นำยประพันธ์ ไชยชมภู 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0024 ลว. 7 ธ.ค. 63
58 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 600.00 600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 600 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0025 ลว. 8 ธ.ค. 63
59 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00                1,800.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  1,800 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์  1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0026 ลว. 7 ธ.ค. 63
60 จ้ำงซ้อมแซมครุภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,807.00              10,807.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 10,807 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 10,807 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00145 ลว. 15 ธ.ค. 63
61 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00146 ลว. 7 ธ.ค. 63
62 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน 5,300 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดย นำยทรงพล ชมภูพำน 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00147 ลว. 8 ธ.ค. 63
63 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยภู 3,600 บ. นำยประพันธ์ ไชยภู 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00148 ลว. 8 ธ.ค. 63
64 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ. นำยสุชำติ  สมบูรณ์  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00149 ลว. 8 ธ.ค. 63
65 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00150 ลว. 7 ธ.ค. 63
66 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00151 ลว. 9 ธ.ค. 63
67 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00152 ลว. 7 ธ.ค. 63
68 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00153 ลว. 7 ธ.ค. 63
69 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร  มูลมอญ  7,200 บ. นำยอุดร  มูลมอญ  7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00154 ลว. 3 ธ.ค. 63
70 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00155 ลว. 8 ธ.ค. 63
71 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00156 ลว. 8 ธ.ค. 63



72 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00157 ลว. 8 ธ.ค. 63
73 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00158 ลว. 8 ธ.ค. 63
74 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00159 ลว. 8 ธ.ค. 63
75 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00160 ลว. 8 ธ.ค. 63
76 จัดซ้ืออำหำรสุกร จ ำนวน 3 รำยกำร 42,990.00 42,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,990 บ. มูลนิธิโครงกำรหลวง 42,990 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0030 ลว. 18 ธ.ค.63
77 จัดจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 2,790.00 2,790.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 2,790 บ. ร้ำนพลอยก๊อปป้ี โดยนำงวรรณำพร ประจนปัจจนึก 2,790 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00189 ลว. 14 ธ.ค.63
78 จัดจ้ำงท ำตรำยำง 570.00 570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 570 บ. ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญ วงษ์ศำ 570 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00190 ลว. 18 ธ.ค.63
79 จัดจ้ำงท ำปฏิทิน 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พลอยกำรพิมพ์ 30,000 บ. หจก.พลอยกำรพิมพ์ 30,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00191 ลว. 18 ธ.ค.63

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0029 ลว. 18 ธ.ค.63
80 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 57,000.00 57,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิ-โกร จก. 57,000 บ. บ.ฮอทิ-โกร จก. 57,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00192 ลว. 18 ธ.ค.63
81 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษ ท ข่ำนต้ำ 5,300 บ. บริษ ท ข่ำนต้ำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00095 ลว. 9 ธ.ค.63
82 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและวัสดุกรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 33,300.00 33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกัด 33,300 บ. สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกัด 33,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00090 ลว. 9 ธ.ค.63
83 จัดจ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 16 ตัวอย่ำง 1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรปฐพีศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 1,600 บ. ห้องปฏิบัติกำรปฐพีศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 1,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00093 ลว. 9 ธ.ค.63
84 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 26,615.00 26,615.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษ ท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 26,615 บ. บริษ ท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 26,615 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00087 ลว. 9 ธ.ค.63
85 จัดซ้ือกำกน้ ำตำลแท้ 100% จ ำนวน 8 แกลลอน 2,720.00 2,720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง โดยนำยธีรพงษ์ จะแวง 2,720 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง โดยนำยธีรพงษ์ จะแวง 2,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00094 ลว. 9 ธ.ค.63
86 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 22 รำยกำร 17,825.00 17,825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 3,000 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 10,064 บ./ร้ำนเชียงฮง 4,761 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 3,000 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 10,064 บ./ร้ำนเชียงฮง 4,761 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00124 ลว. 14 ธ.ค.63

PO6312-00127 ลว. 14 ธ.ค.63
PO6312-00128 ลว. 14 ธ.ค.63

87 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 9,574.00 9,574.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,484 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,090 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 8,484 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,090 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00118 ลว. 14 ธ.ค.63
PO6312-00119 ลว. 14 ธ.ค.63

88 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร               20,930.00       20,930.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 4,690 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 10,000 บ./หจก.จ.
เจริญกำรเกษตร 6,240 บ.

บริษัท แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 4,690 บ./ร้ำนกฤษณำพำนิช 10,000 บ./
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 6,240 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00113 ลว. 14 ธ.ค.63

PO6312-00114 3 ลว. 14 ธ.ค.63
PO6312-00115 3 ลว. 14 ธ.ค.63

89 จัดซ้อวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร               75,000.00       75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 75,000 บ./บริษ ท พีเอพี เพำเวอร์ 
จ ำกัด 91,501 บ./บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 93,750 บ.

หจก. นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 75,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00121 ลว. 14 ธ.ค.63

90 จัดซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 11 รำยกำร                 7,423.00         7,423.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเคมีกิจเกษตร จ ำกัด 1,963 บ./บริษัท ล้ิมศ กดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 3,680 บ.
บริษัทเคมีกิจเกษตร จ ำกัด 1,963 บ./บริษัท ล้ิมศ กดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 
3,680 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00174 ลว. 16 ธ.ค.63

/บริษ ท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,780 บ. /บริษ ท ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,780 บ. PO6312-00175 ลว. 16 ธ.ค.63
PO6312-00176 ลว. 16 ธ.ค.63

91 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 36 รำยกำร               28,018.00       28,018.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,426 บ./บริษัทเชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 9,166 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,426 บ./บริษัทเชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 9,166 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00170 ลว. 16 ธ.ค.63

หจก. ศิริวงศ์พำนิช 9,426 บ. หจก. ศิริวงศ์พำนิช 9,426 บ. PO6312-00172 ลว. 16 ธ.ค.63
PO6312-00173  ลว. 16 ธ.ค.63

92 จัดซ้ือวัสดุกรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร               19,980.00       19,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกัด 19,980.00 บำท สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำวังผำ จ ำกัด 19,980.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0033 ลว.21 ธค.63
93 จัดจ้ำงท ำป้ำยนิทรรศกำร จ ำนวน 4 รำยกำร             181,900.00     181,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 181,900 บำท บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จ ำกัด 181,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0031 ลว.21 ธค.63
94 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร                 6,890.00         6,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,890.00 บำท มูลนิธิโครงกำรหลวง 6,890.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0032 ลว.21 ธค.63

95 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร               13,660.00       13,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,478.00 บำท/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,182.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 9,478.00 บำท/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 4,182.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00194 ลว.21 ธค.63

PO6312-00193 ลว.21 ธค.63
96 จัดจ้ำงท ำป้ำยนิทรรศกำร               18,190.00       18,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 18,190 บ. บ.ทรีโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์มีเดีย จก. 18,190 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0034 ลว. 18 ธ.ค.63
97 จัดซ้ือกระดำษตรวจกำรแพ้พิษฯ               32,100.00       32,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 32,100 บ. องค์กำรเภสัชกรรมภำคเหนือ 32,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00218 ลว. 21 ธ.ค.63
98 จัดซ้ือวัสดุหัตกรรม                 4,930.00         4,930.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 4,930 บ. ร้ำนบุญชัย โดย น.ส.ลักษณำ ชัยเรืองวิทย์ 4,930 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00219 ลว. 21 ธ.ค.63
99 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 3 รำยกำร               21,000.00       21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,000 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00220 ลว. 21 ธ.ค.63

100 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15 รำยกำร               21,875.00       21,875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 21,875 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 21,875 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0010 ลว.3 ธ.ค.63
101 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร                 9,500.00         9,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 9,500 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 9,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00020 ลว.3 ธ.ค.63
102 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร                 1,590.00         1,590.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 1,590 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ 1,590 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0013 ลว.4 ธ.ค.63
103 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 13 รำยกำร                 6,758.00         6,758.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,758 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,758 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0015 ลว.4 ธ.ค.63
104 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร                    435.00            435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช  435 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช  435 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0014 ลว.4 ธ.ค.63
105 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร                 1,400.00         1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,400 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0008 ลว.3 ธ.ค.63
106 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร               70,975.00       70,975.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ จก. 70,975 บ. บ.ชิชำง คอมพิวเตอร์ จก. 70,975 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00043 ลว.4 ธ.ค.63
107 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 14 รำยกำร               49,765.70       49,765.70 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 49,765.70 บ. ร้ำนทุ่งข้ำวพวงวัสดุก่อสร้ำง 49,765.70 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00073 ลว.8 ธ.ค.63
108 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร                 5,100.00         5,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,100 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 5,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO63112-0007 ลว.3 ธ.ค.63
109 จ้ำงพิมพ์โปสเตอร์ผลงำน จ ำนวน 2 รำยกำร               56,442.50       56,442.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 56,442.50 บ. บ.ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย จ ำกัด 56,442.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00105 ลว.14 ธ.ค.63
110 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร                 7,590.00         7,590.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,590 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 7,590 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00062 ลว.8 ธ.ค.63
111 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร               17,400.00       17,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 17,400 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 17,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0017 ลว.8 ธ.ค.63
112 จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 8 รำยกำร               13,360.00       13,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช. 13,360 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มช. 13,360 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00061 ลว.8 ธ.ค.63
113 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร               15,000.00       15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี 15,000 บ. ร้ำนณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี 15,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00057 ลว.8 ธ.ค.63
114 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร                 1,320.00         1,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,320 บ. บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00110 ลว.14 ธ.ค.63



115 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร               39,600.00       39,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิ-โกร จก. 39,600 บ. บ.ฮอทิ-โกร จก. 39,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00111 ลว.14 ธ.ค.63
116 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร                 2,380.00         2,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 2,380 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 2,380 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00019 ลว.3 ธ.ค.63
117 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร                 1,750.00         1,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 1,750 บ. บ.แฮนด์โกรเซอร่ี จ ำกัด 1,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0009 ลว.3 ธ.ค.63
118 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร                    480.00            480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 480 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 480 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0012 ลว.4 ธ.ค.63
119 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร               10,140.00       10,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 10,140 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 10,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00063 ลว.8 ธ.ค.63
120 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร                 5,440.00         5,440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 5,440 บ. ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 5,440 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00106 ลว.14 ธค.63
121 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 9 รำยกำร                 8,110.00         8,110.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 8,110 บ. หจก.นอร์เทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลำสแวร์ 8,110 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00107 ลว.14 ธ.ค.63
122 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร               33,375.00       33,375.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,375 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 33,375 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00112 ลว.14 ธ.ค.63
123 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร                 9,700.00         9,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  9,700 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร  9,700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00109 ลว.14 ธ.ค.63
124 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร                 8,950.00         8,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,950 บ. บ.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 8,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00108 ลว.14 ธ.ค.63
125 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร                 2,310.00         2,310.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,310 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,310 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00168 ลว.16 ธ.ค.63
126 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 11 รำยกำร                 5,770.00         5,770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,770 บ. บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 5,770 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00169 ลว.16 ธ.ค.63
127 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร                 2,070.00         2,070.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี  2,070 บ. บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี  2,070 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00181 ลว.17 ธ.ค.63
128 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 28,560.00 28,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นภำภัณฑ์ 2019 จ ำกัด 28,560 บ. บ.นภำภัณฑ์ 2019 จ ำกัด 28,560 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0035 ลว.21 ธ.ค.63
129 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 28,065.00 28,065.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฮอทิโกร จก. 12,100 บ. / บ.ฮอทิโกร จก. 12,100 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00232 ลว. 21 ธ.ค.63

ว ธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จก. 950 บ. / บ.ข่ำนต้ำ จก. 950 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00233 ลว. 21 ธ.ค.63
วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,015 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 15,015 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00234 ลว. 21 ธ.ค.63

130 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 115,902.00 115,902.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,992 บ. / หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,992 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00235 ลว. 21 ธ.ค.63
วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 930 บ. / บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จก. 930 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00236 ลว. 21 ธ.ค.63
วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 104,980 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 104,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00237 ลว. 21 ธ.ค.63

131 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00203 ลว. 17 ธ.ค.62
132 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมพูพำน 3,600 บ. ร้ำนแดงรถเช่ำ โดยนำยทรงพล ชมพูพำน 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00199 ลว. 14 ธ.ค.63
133 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00204 ลว. 17 ธ.ค.63
134 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บ. นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00205 ลว. 15 ธ.ค.63
135 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. นำยอุดร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00206 ลว. 14 ธ.ค.63
136 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บ. นำยอุดร มูลมอญ 7,200 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00207 ลว. 17 ธ.ค.63
137 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. นำยอุดร มูลมอญ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00208 ลว. 16 ธ.ค.63
138 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00209 ลว. 14 ธ.ค.63
139 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. นำยอุดร มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00210 ลว. 17 ธ.ค.63
140 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์ 3,600 บ. นำยสุชำติ สมบูรณ์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00211 ลว. 17 ธ.ค.63
141 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00                5,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สมบูรณ์ 5,300 บ. นำยสุชำติ สมบูรณ์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00212 ลว. 14 ธ.ค.63
142 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เปล่ียนแบตเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 90,575.50 90,575.50 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พำวเวอร์ โซลูช่ัน โพรไวเดอร์ 90,575.50 บ. หจก.พำวเวอร์ โซลูช่ัน โพรไวเดอร์ 90,575.50 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00213 ลว. 21 ธ.ค.63

143
จัดจ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน จฉย 94 ชม. จ ำนวน 1 
รำยกำร

700.00 700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ต้นพยอม ออโต้ไบค์ โดยนำยกิตติศักด์ิ ปัญญำวุฒิศร 700 บ. ต้นพยอม ออโต้ไบค์ โดยนำยกิตติศักด์ิ ปัญญำวุฒิศร 700 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00214 ลว. 21 ธ.ค.63

144 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00215 ลว. 18 ธ.ค.63
145 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 1,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00216 ลว. 18 ธ.ค.63
146 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00217 ลว. 16 ธ.ค.63
147 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00                5,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0036 ลว. 15 ธ.ค.63
148 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 5,300.00                5,300.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 5,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0037 ลว. 14 ธ.ค.63
149 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บ. นำยประพันธ์ ไชยชมพู 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0038 ลว. 17 ธ.ค.63
150 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,737.00                9,737.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 9,737 บ. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 9,737 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00196 ลว. 21 ธ.ค.63
151 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,276.00                7,276.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส 7,276 บ. หจก.เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส 7,276 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00197 ลว. 21 ธ.ค.63
152 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก.คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00198 ลว. 14 ธ.ค.63
153 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00200 ลว. 15 ธ.ค.63
154 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00201 ลว. 14 ธ.ค.63
155 จ้ำงบริกำรเหมำรถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 คัน 3,600.00                3,600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. หจก.เชียงใหม่จันทรำ 3,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00202 ลว. 14 ธ.ค.64
156 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,300.00 3,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกัด 3,300 บ. บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกัด 3,300 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00177 ลว. 17 ธค.63
157 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,800.00 8,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกัด 8,800 บ. บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกัด 8,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00178 ลว. 17 ธค.63
158 จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกัด 6,900 บ. บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ำกัด 6,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00179 ลว. 17 ธค.63
159 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก 29,000 บ. ร้ำนคลังพลำสติก 29,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00116 ลว. 14 ธค.63
160 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,750.00 4,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 4,750 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 4,750 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00221 ลว. 21 ธค.63
161 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 17,370.00 17,370.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 17,370 บ. บ.มนตรีแมชชินทูลส์ จก. 17,370 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00222 ลว. 21 ธค.63
162 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 7,980.00 7,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 7,980 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 7,980 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00223 ลว.21 ธค.63
163 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง 2,600 บ. หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง 2,600 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00224 ลว. 21 ธค.63
164 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 13,950.00 13,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 13,950 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 13,950 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00225 ลว. 21 ธค.63
165 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 33,900.00 33,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 33,900 บ. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก. 33,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00226 ลว. 21 ธค.63
166 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พอช.คอม 43,000 บ. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พอช.คอม 43,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0039 ลว. 21 ธค.63
167 จ้ำงเหมำท ำคู่มือ เร่ือง สำยพันธ์ุกำแฟอะรำบิกำ จ ำนวน 1 รำยกำร 50,825.00 50,825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ พร้ินท์ต้ิง 50,825 บ./หจก.มีดีเทค มีเดีย 52,430 บ. บ.เชียงใหม่ พร้ินท์ต้ิง 50,825 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0027 ลว. 17 ธค.63



168 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 12,400.00 12,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกวัสดุก่อสร้ำง 12,400 บ. ร้ำนเอกวัสดุก่อสร้ำง 12,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0028 ลว. 17 ธค.63
169 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,160.00 2,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,160 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 2,160 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00184 ลว. 17 ธค.63
170 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 73,555.00 73,555.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 75,715 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 81,750 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บ.แกลสซ่ีแลนด์ 1,980 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 71,575 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00185 ลว. 17 ธค.63

71,575 บ. PO6312-00186 ลว. 17 ธค.63
171 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 18,372.00 18,372.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ 18,580 บ./บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 29,100 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร บ.แกลสซ่ีแลนด์ 9,232 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,140 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00187 ลว. 17 ธค.63

20,260 บ. PO6312-00188 ลว. 17 ธค.63
172 จ้ำงท ำสแตนด้ี จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอินดีไซด์ 6,000 บ. ร้ำนอินดีไซด์ 6,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00195 ลว. 18 ธค.63
173 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 72,960.00 72,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 72,960 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 72,960 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00255 ลว. 24 ธ.ค.63
174 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 13 รำยกำร 40,007.30 40,007.30 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มิตรอำรีย์ 2530 40,007.30 บ. หจก.มิตรอำรีย์ 2530 40,007.30 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0043 ลว. 24 ธค.63
175 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 27,000.00 27,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 27,780 บ./บ.สมำร์ท โซลูช่ัน 27,000 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน 27,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00228 ลว. 21 ธค.63
176 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 25,955.85 25,955.85 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 27,295.85 บ./หจก.ศิริวงศ์พำนิช 10,000 บ./หจก. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 15,235.85 บ./หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 10,720 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00230 ลว. 21 ธค.63

เชียงใหม่มำนะพำนิช 19,140 บ. PO6312-00231 ลว. 21 ธค.63
177 จัดจ้ำงท ำป้ำยโฟมบอร์ดประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 โครงกำร 12,914.90 12,914.90 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อำร์ พี พี ออล 12,914.90 บ. บ.อำร์ พี พี ออล 12,914.90 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00261 ลว. 18 ธค.63
178 จ้ำงส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกรและ 147,446.00 147,446.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 147,446 บ. หจก.ออนแทรคเซอร์เวย์ 147,446 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00262 ลว. 24 ธค.63
179 จัดท ำแผนท่ีแสดงขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีโครงกำรฯ 

ปำงยำง จ ำนวน 1 โครงกำร
180 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  11 รำยกำร 8,418.00 8,418.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,038 บำท/เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,380 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,038 บำท/เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 1,380 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00264 ลว. 24 ธค.63

PO6312-00263 ลว. 24 ธค.63
181 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 11,610.00 11,610.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยูเนียนซำยน์ จ ำกัด 11,610 บำท บ.ยูเนียนซำยน์ จ ำกัด 11,610 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00267 ลว. 24 ธค.63
182 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 79,600.00 79,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 55,000 บำท/บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 24,600 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 55,000 บำท/บ.ฮอทิโกร จ ำกัด 24,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00260 ลว. 24 ธค.63

PO6312-00259 ลว. 24 ธค.63
183 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 10,755.00 10,755.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,055 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,700 บำท บ.ข่ำนต้ำ จ ำกัด 1,055 บำท/หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 9,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00257 ลว. 24 ธค.63

PO6312-00256 ลว. 24 ธค.63
184 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 8,633.00 8,633.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 2,384 บำท/บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 7,119 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ ร้ำนเชียงฮง 2,384 บำท/บ.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 1,419 บำท/บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00265 ลว. 24 ธค.63

6,190 บ. 4,830 บ. PO6312-00266 ลว. 24 ธค.63
PO6312-00268 ลว. 24 ธค.63

185 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 33,413.00 33,413.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
แฮนด์โกรว์เซอร่ี 585.00 บำท/ร้ำนคลังพลำสติก 30,000.00 บ.บจก.แกลสซ่ีแลนด์
 1,388.00 บำท/บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,440.บำท

แฮนด์โกรว์เซอร่ี 585.00 บำท/ร้ำนคลังพลำสติก 30,000.00 บ.บจก.แกลสซ่ี
แลนด์ 1,388.00 บำท/บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 1,440.บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6312-00241,PO6312-00242,P
O6312-00243,PO6312-00244 
ลว 22 ธ.ค. 63

186 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 14,445.00 14,445.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,145.00 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 12,300.00 บำท แฮนด์โกรว์เซอร่ี 2,145.00 บำท/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 12,300.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00245,6312-00246 ลว 22 ธ.ค. 63

187 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 108,059.00 108,059.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 38,004 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,545.00 บำท/บจก.
แฮนด์โกรว์เซอร์ร่ี 48,510.00 บำท

บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 38,004 บ./หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 21,545.00 บำท/
บจก.แฮนด์โกรว์เซอร์ร่ี 48,510.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6312-00248,PO6312-00249,6
312-00250 ลว 22 ธ.ค. 63

188 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุจ ำนวน 4 รำยกำร 18,680.00 18,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 18,680.00 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 18,680.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00240 ลว 22 ธ.ค. 63
189 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวจ ำนวน 21 รำยกำร 18,460.00 18,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงฮง 18,460 บำท ร้ำนเชียงฮง 18,460 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00247 ลว 22 ธ.ค. 63
190 จัดซ้ือกระสอบพิมพ์เสีย 1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 1,400 บำท ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 1,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00239 ลว 22 ธ.ค. 63

191 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 78,561.00 78,561.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 29,910.00 บ./หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 27,001.00 บ./บจก.ธ
 ปรำณีกำรเกษตร เป็นเงิน 12,050.00/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 9,600.00

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 29,910.00 บ./หจก.แกลสซ่ีแลนด์ 27,001.00 บ./
บจก.ธ ปรำณีกำรเกษตร เป็นเงิน 12,050.00/ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 9,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6312-0019,6312-0020,6312-
0021,6312-0022 ลว 14 ธ.ค. 63

192 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 94,630.00 94,630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 27,730.00/บจก.ธปรำณีกำรเกษตร 48,900.00/
ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 18,000.00 บ.

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 27,730.00/บจก.ธปรำณีกำรเกษตร 48,900.00/
ร้ำนบ้ำนสวนครูเก่ง 18,000.00 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6312-00036,6312-00037,631
2-00038 ลว 3 ธ.ค. 63

193 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 14 รำยกำร 90,847.00 90,847.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 42,110 บ.,บจก.ข่ำนต้ำ 4,620.00 บำท/บจก.แกลสซ่ี
แลนด์ 44,117 บ.

บจก.ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร 42,110 บ.,บจก.ข่ำนต้ำ 4,620.00 บำท/บจก.
แกลสซ่ีแลนด์ 44,117 บ.

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00098 ลว 9 ธ.ค. 63

194 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 9 รำยกำร 28,382.00 28,382.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 14,912.00 บำท , บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 13,470.00 บำท บจก.แกลสซ่ีแลนด์ 14,912.00 บำท , บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 13,470.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6312-00164 , 
PO6312-00165 ลว 15 ธ.ค. 63

195 จัดซ้ือวัสดุกำเรกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 73,120.00 73,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 73,120.00 บำท หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 73,120.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00162 ลว 15 ธ.ค. 63

196 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 4,968.00 4,968.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,298.00/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,670.00 บำท หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,298.00/หจก.ศิริวงศ์พำนิช 1,670.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6312-00100,PO6312-00101 
ลว 9 ธ.ค63

197 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 83,250.00 83,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 83,250.00 บำท บจก.แฮนด์โกรว์เซอร่ี 83,250.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00086 ลว 9 ธ.ค.63

198 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 23 รำยกำร 16,210.00 16,210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,040.00 บำท / บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 9,170.00 บำทหจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 7,040.00 บำท / บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 9,170.00 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
PO6312-00058 ,PO6312-00059
 ลว 8 ธ.ค. 63

199 จัดซ้ือปุ่ยอินทรีย์ จ ำนวน 186 กระสอบ 46,500.00 46,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 46,500 บ. สหกรณ์พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ ำกัด 46,500 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00276 ลว. 25 ธ.ค.63
200 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20 รำยกำร 16,037.00 16,037.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,468 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 5,519 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,468 บ./บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 5,519 บ./ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00286 ลว. 25 ธ.ค. 63

บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ ำกัด 3,650 บ. / หจก.เจที คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 2,400 บ.บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ ำกัด 3,650 บ. / หจก.เจที คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 2,400 บ.ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00287 ลว. 25 ธ.ค. 63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00288 ลว. 25 ธ.ค. 63
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00289 ลว. 25 ธ.ค. 63

201 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจที คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 10,800 บ. หจก.เจที คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 10,800 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00285 ลว. 25 ธ.ค.63
บจก.ไอแซน โซลูช่ัน(ประเทศไทย) จ ำกัด 11,380 บ./ร้ำนโซลูช่ันพลัส 11,890 บ.



202 จัดซ้ือปุ๋ย 2 รำยกำร 5,675.00 5,675.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 5,675 บ./บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ำกัด 5,700 บ. บริษัท ล้ิมศักดำกุลเคมีเกษตร จ ำกัด 5,675 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00275 ลว. 25 ธ.ค.63
203 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 3,680.00 3,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 3,680 บ. บริษัท แฮนด์โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 3,680 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00271 ลว. 25 ธ.ค.63
204 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 55,060.00 55,060.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 47,160 บ./หจก. ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,900 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 47,160 บ. / ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00272 ลว. 25 ธ.ค.63

หจก. ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,900 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00273 ลว. 25 ธ.ค.63
205 จัดซ้ือซองฟอยล์ซิป จ ำนวน 3 รำยกำร 4,425.00 4,425.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ำกัด 4,425 บ. บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ำกัด 4,425 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00274 ลว. 25 ธ.ค.63
206 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 75,570.00 75,570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 39,140 บ./บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จ ำกัด บริษัท แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 39,140 บ./บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม่ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0048 ลว. 25 ธ.ค.63

36,430 บ. 36,430 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0049 ลว. 25 ธ.ค.63
207 จัดจ้ำงท ำโปสเตอร์ จ ำนวน 500 แผ่น 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 13,000 บ. หจก.วนิดำกำรพิมพ์ 13,000 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0050 ลว. 25 ธ.ค.63
208 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,639.00 12,639.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฮนด์ โกรว์เซอร่ี 14,300 บ./หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,639 บ./หจก.จ.เจริญ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 12,639 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0042 ลว. 24 ธ.ค.63

วิธีเฉพำะเจำะจง กำรเกษตร 15,400 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
209 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,494.00 7,494.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,494 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 7,494 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00180 ลว.17 ธ.ค.63
210 จัดซ้ือของท่ีระลึก จ ำนวน 1 รำยกำร 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,100 บ. บ.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ 2,100 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00270 ลว.18 ธค.63
211 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 2,320.00 2,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,320 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,320 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00278 ลว.25 ธ.ค.63
212 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 23,712.00 23,712.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 23,712 บ. บริษัท แฮนด์ โกรว์เซอร่ี จ ำกัด 23,712 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ APO6312-0045 ลว.25 ธ.ค.63
213 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 8,023.00 8,023.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 8,023 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 8,023 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00171 ลว.16 ธ.ค.63
214 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 23,170.00 23,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 23,170 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 23,170 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00182 ลว.17 ธ.ค.63
215 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 14,524.00 14,524.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 14,5243 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จ ำกัด 14,5243 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00183 ลว.17 ธ.ค.63
216 จัดซ้ือวัสดุสำรเคมี จ ำนวน 14 รำยกำร 158,275.00 158,275.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 158,275 บ. หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล 158,275 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00238 ลว.22 ธ.ค.63
217 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 48,910.00 49,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 48,910 บ. บ.สมำร์ท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 48,910 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00227 ลว.21 ธ.ค.63
218 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 3,881.00 3,881.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,881 บ. หจก.ศิริวงศ์พำนิช 3,881 บ. ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00277 ลว.25 ธ.ค.63
219 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 16 รำยกำร 119,990.00 119,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 119,990 บำท ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์ 119,990 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00295 ลว.30 ธ.ค.63
220 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี 10,500 บำท ร้ำน ณัฐธยำน์ ก๊อปป้ี 10,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ PO6312-00012 ลว.29 ธ.ค.63
221 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถกระบะขนส่งผลผลิต               48,000.00       48,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปิยะพงษ์ แซ่วะ / 48,000 นำยปิยะพงษ์ แซ่วะ / 48,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14929 ลว. 1 ธ.ค. 63
222 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง               30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วัชระวงศ์กำรค้ำ / 30,000 วัชระวงศ์กำรค้ำ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14951 ลว. 2 ธ.ค. 63
223 รำยงำนขอซ้ือกพรรณไม้ดอกไม้ประดับ               45,000.00       45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น / 45,000 ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14959 ลว. 2 ธ.ค. 63
224 รำยงำนขอซ้ือก้อนเก็ดนำงฟ้ำภูฎำนพร้อมเปิดดอก               20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุลีภรณ์ ชลธำร / 20,000 นำงสุลีภรณ์ ชลธำร / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14964 ลว. 2 ธ.ค. 63
225 รำยงำนขอซ้ือผ้ำปักม่ียนสีด ำ               10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุชำดำ ณรงค์เกียรติ / 10,000 นำงสุชำดำ ณรงค์เกียรติ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14965 ลว. 2 ธ.ค. 63
226 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร               22,600.00       22,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยส ำรวย สุขใจ / 22,600 นำยส ำรวย สุขใจ / 22,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14966 ลว. 2 ธ.ค. 63
227 รำยงำนขอซ้ือข้ีหมูหลุมตำกแห้งบรรจุกระสอบ                 4,200.00         4,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศกร พังยะ / 4,200 นำยพงศกร พังยะ / 4,200 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14967 ลว. 2 ธ.ค. 63
228 รำยงำนขอซ้ือข้ีหมูหลุมตำกแห้งบรรจุกระสอบ               20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศกร พังยะ / 20,000 นำยพงศกร พังยะ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14968 ลว. 2 ธ.ค. 63
229 รำยงำนขอซ้ือดอกไม้กระถำง               25,000.00       25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.จิรัชญำ จอมปิน / 25,000 น.ส.จิรัชญำ จอมปิน / 25,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14969 ลว. 2 ธ.ค. 63
230 รำยงำนขอซ้ือพันธ์ุสัตว์               50,000.00       50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิชิต แสงเข่ือนแก้ว / 50,000 นำยวิชิต แสงเข่ือนแก้ว / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14970 ลว. 2 ธ.ค. 63
231 รำยงำนขอจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร               18,000.00       18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร ก ำยำ / 18,000 นำยเกรียงไกร ก ำยำ / 18,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14971 ลว. 2 ธ.ค. 63
232 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้ำวและเมล็ดพันธ์ุถ่ัว               45,000.00       45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงระนอง สลีอ่อน / 45,000 นำงระนอง สลีอ่อน / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14972 ลว. 2 ธ.ค. 63
233 รำยงำนขอซ้ือวัสดุและผลผลิตเพ่ือใช้จัดนิทรรศกำรฯ               50,000.00       50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชินวัตร เจริญพิเศษ / 15,600 นำยชินวัตร เจริญพิเศษ / 15,600 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15043 ลว. 4 ธ.ค. 63

นำยณัฐพงษ์ มิล่ำ / 14,000 นำยณัฐพงษ์ มิล่ำ / 14,000
นำยจะย่อ จะแกะ / 20,400 นำยจะย่อ จะแกะ / 20,400

วัชระวงศ์กำรค้ำ / 10,000
234 รำยงำนขอซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ               10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วัชระวงศ์กำรค้ำ / 10,000 วัชระวงศ์กำรค้ำ / 10,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15186 ลว. 7 ธ.ค. 63
235 รำยงำนขอจัดซ้ือลูกพันธ์ุสุกร               20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์ อะริยะ / 20,000 นำยวิโรจน์ อะริยะ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15188 ลว. 7 ธ.ค. 63
236 รำยงำนขอซ้ือผลผลิตเกษตร               34,800.00       34,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยค ำปัน เรืองแก้ว / 34,800 นำยค ำปัน เรืองแก้ว / 34,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 5045 ลว. 14 ธ.ค. 63
237 รำยงำนขอจ้ำงจัดนิทรรศกำร               30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. สมคิด บัวผัด / 30,000 น.ส. สมคิด บัวผัด / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15394 ลว. 14 ธ.ค. 63
238 รำยงำนขอซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว               25,800.00       25,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. จิรำภรณ์ ธรรมสุทธ์ิ / 25,800 น.ส. จิรำภรณ์ ธรรมสุทธ์ิ / 25,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 5099 ลว. 16 ธ.ค. 63
239 รำยงำนขอจัดจ้ำงเหมำพัฒนำแหล่งน้ ำด่ืมสะอำด               60,000.00       60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศกร คงฉลวยวนำ / 60,000 นำยพงศกร คงฉลวยวนำ / 60,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15713 ลว. 18 ธ.ค. 63
240 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล               50,000.00       50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนภัส คงฉลวยวนำ / 50,000 นำงนภัส คงฉลวยวนำ / 50,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15712 ลว. 18 ธ.ค. 63
241 รำยงำนขอซ้ือ๋ยข้ีวัว               30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงกมลลักษณ์ คีรีดุจจินดำ / 30,000 นำงกมลลักษณ์ คีรีดุจจินดำ / 30,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15711 ลว. 18 ธ.ค. 63
242 รำยงำนขอจ้ำงเหมำปรับพ้ืนท่ีแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์               45,000.00       45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ จองแก้ว / 45,000 นำยสมศักด์ิ จองแก้ว / 45,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15710 ลว. 18 ธ.ค. 63
243 รำยงำนขอซ้ือยอดพัน์ุอำโวกำโด้                 6,000.00         6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำมขวด กรรำว / 6,000 นำยสำมขวด กรรำว / 6,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 14709 ลว. 18 ธ.ค. 63
244 รำยงำนขอจ้ำงเหมำรถขนกล้ำกะหล่ ำปลีและกะหล่ ำปลีรูปหัวใจ                 7,000.00         7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำผ่ำ เมียแซ่ / 7,000 นำยอำผ่ำ เมียแซ่ / 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 5182 ลว. 22 ธ.ค. 63
245 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเตรียมแปลง               20,000.00       20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวลัยพร รัตนชัยประสิทธ์ิ / 20,000 นำงวลัยพร รัตนชัยประสิทธ์ิ / 20,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 5181 ลว. 22 ธ.ค. 63
246 รำยงำนขอซ้ือ "วัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้ พืชผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ"               20,150.00       20,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวรรณ อินต๊ะ / 20,150 นำยสุวรรณ อินต๊ะ / 20,150 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15902 ลว. 23 ธ.ค. 63
247 รำยงำนขอซ้ือ พันธสุกร และพันธ์ุไก่               89,000.00       89,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพิสมัย ป๋ันกัน / 89,000 นำงพิสมัย ป๋ันกัน / 89,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15913 ลว. 23 ธ.ค. 63
248 รำยงำนขอซ้ือ หัวพันธ์ุชำโยเต้               75,000.00       75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยดง วงศ์ไชย / 75,000 นำยดง วงศ์ไชย / 75,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 15914 ลว. 23 ธ.ค. 63
249 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรเกษตร                 4,420.00         4,420.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอภิวัฒน์ สุขจิตภิญโญ / 4,420 นำยอภิวัฒน์ สุขจิตภิญโญ / 4,420 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 5197 ลว. 23 ธ.ค. 63
250 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำน               11,700.00       11,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิศิษฎ์ ยศย่ิงอภิรำม / 11,700 นำยวิศิษฎ์ ยศย่ิงอภิรำม / 11,700 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 5196 ลว. 23 ธ.ค. 63
251 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำน                 6,900.00         6,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอภิพงศ์ แก้วมัฒยำวงศ์ / 6,900 นำยอภิพงศ์ แก้วมัฒยำวงศ์ / 6,900 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 5195 ลว. 23 ธ.ค. 63
252 รำยงำนขอจ้ำงเหมำแรงงำน                 7,800.00         7,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงษ์ วงศ์ฝ้ัน / 7,800 นำยกิตติพงษ์ วงศ์ฝ้ัน / 7,800 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 5194 ลว. 23 ธ.ค. 63
253 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำรงำนเตรียมพ้ืนท่ีฯ                 5,000.00         5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ พิชิตไพรพนำ / 5,000 นำยสุพรรณ พิชิตไพรพนำ / 5,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สว. 5193 ลว. 23 ธ.ค. 63



254 รำยงำนขอจ้ำงขุดบ่อพักน้ ำเสีย               49,930.00       49,930.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำอยู่ เหมอแล / 49,930 นำยอำอยู่ เหมอแล / 49,930 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 16292 ลว. 30 ธ.ค. 63
255 รำยงำนขอซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก                 7,000.00         7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธันวำ เวียงแม้นแมฆ / 7,000 นำยธันวำ เวียงแม้นแมฆ / 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 16335 ลว. 30 ธ.ค. 63
256 รำยงำนขอซ้ือกล้ำไม้ผล               40,000.00       40,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวันดี วนำเวียงวงศ์ / 40,000 นำงวันดี วนำเวียงวงศ์ / 40,000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 16336 ลว. 30 ธ.ค. 63
257 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง               49,982.00       49,982.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแดง วังทูลย์ / 49,982 นำยแดง วังทูลย์ / 49,982 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สพ. 16338 ลว. 30 ธ.ค. 63



1 ซ้ือต้นกล้าไม้ดอก 52,800.00          52,800.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 52,800.00          บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 52,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00001
2.หสม.ต้นกล้าท้าตะวัน 75,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ธ.ค. 63
3.ร้านแม่มาลัยเกษตรภัณฑ์ 81,000.00          

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 3,960.00            3,960.00           เฉพาะเจาะจง 1.ชาญธวัช โดยนางดีจิตร อาศิรวจนะ 3,800.00            ชาญธวัช โดยนางดีจิตร อาศิรวจนะ 3,800.00           พิจารณาแต่ละรายการ PO6312-00002
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2.นางสาววันทนีย์ จันทร์ต๊ะ 4,500.00            (จ านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 1 ธ.ค. 63
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จ านวน 2 รายการ 3.นายพิทักษ์ จันทร์สาม 160.00               ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด

นายพิทักษ์ จันทร์สาม 160.00              PO6312-00003
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 1 ธ.ค. 63

3 จ้างซ่อมกล่องสัญญาณโทรทัศน์ โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ 2,500.00            2,500.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟิฟทีน ไอที โดยนายชิตษนุพงศ์ นันธิ 2,500.00            ร้านฟิฟทีน ไอที โดยนายชิตษนุพงศ์ นันธิ 2,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00004
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ แม็ค อินเทลลิเจนท์ 2,850.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ธ.ค. 63
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลานนา เทเลคอม แอนด์ เน็ตเวิร์ค 2,800.00            

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 33 รายการ 254,080.00        254,080.00      เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 221,730.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 156,730.00       พิจารณาแต่ละรายการ PO6312-00005
2.ร้านสังฆะชัย โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 109,800.00        (จ านวน 29 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 1 ธ.ค. 63
3.ร้านอิฐสมบูรณ์ ขวัญเวียง โดยนายภูรีธร หาญคันธมาศ 70,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด

ร้านสังฆะชัย โดยนางสาวยุวดี สังฆะชัย 97,350.00         PO6312-00006
(จ านวน 4 รายการ) ลว. 1 ธ.ค. 63

5 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 65,000.00          65,000.00         เฉพาะเจาะจง กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 55,137.65          กองทุนสถานีบริการเช้ือเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 55,137.65         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00007
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ธ.ค. 63

6 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองข้าวและวัฒนธรรม 1,938.00            1,938.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,938.00            บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,938.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00008
จ านวน 6 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ธ.ค. 63

7 ซ้ือเคร่ืองป๊ัมลม (ครุภัณฑ์) 5,500.00            5,500.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ ากัด 5,500.00            บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ ากัด 5,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00009
2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ ากัด 6,500.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 3 ธ.ค. 63
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 6,825.00            

8 ซ้ือเคร่ืองย่อยใบไม้ (ครุภัณฑ์) 35,000.00          35,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบีเค โดยนายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 35,000.00          ร้านบีเค โดยนายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 35,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00010
2.ร้านโรงกลึง อ๊อด กานต์ จักรกลเกษตร โดยนายกานตนัยน์ วงษ์ภักดี 38,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 3 ธ.ค. 63
3.ร้านโรงกลึงสุรศักด์ิ การช่าง โดยนางวราภรณ์ มะโนค า 40,000.00          

9 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนับสนุนการจัดงานโครงการหลวง 9,857.28            10,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซี.ซี.พี.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 9,857.28            บริษัท ซี.ซี.พี.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 9,857.28           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00011
(งานจ้างเหมาปูพ้ืนกระเบ้ืองยางห้องอินทนิล) 2.นางสาวภัคธิสา อุดม 15,667.20          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 4 ธ.ค. 63

3.นายสงคราม หนูเนียม 13,708.80          

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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10 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 34 รายการ 249,940.00        249,940.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ข่านต้า จ ากัด 190,850.00        บริษัท ข่านต้า จ ากัด 54,200.00         พิจารณาแต่ละรายการ PO6312-00012
2.บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 17,400.00          (จ านวน 8 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 4 ธ.ค. 63
3.บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 155,460.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด
4.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 211,110.00        บริษัท แสนโชคผลิตผล จ ากัด 17,400.00         PO6312-00013

(จ านวน 1 รายการ) ลว. 4 ธ.ค. 63

บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 61,785.00         PO6312-00014
(จ านวน 10 รายการ) ลว. 4 ธ.ค. 63

บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 116,555.00       PO6312-00015
(จ านวน 15 รายการ) ลว. 4 ธ.ค. 63

11 จ้างซ่อมแซมพ้ืนสวนแนวแกนกลาง 200,000.00        106,682.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 104,587.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.999 104,587.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00016
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ธ.ค. 63

12 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์เทศกาลชมสวนและประชาสัมพันธ์ 23,503.62          23,503.62         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 23,503.62          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 23,503.62         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00017
งานโครงการหลวง พ.ศ.2563 จ านวน 2 รายการ 2.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 28,242.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ธ.ค. 63

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 31,380.00          

13 จ้างซ่อมรถตู้ 8 ท่ีน่ัง หมายเลขทะเบียน นค 9039 เชียงใหม่ 38,263.20          38,263.20         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 38,263.20          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 38,263.20         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00018
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรค 42,072.40          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ธ.ค. 63
3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 43,993.05          

14 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ HP Laser Jet M1522 950.00               950.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนายอมรินทร์ ค าปวน 950.00               ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 950.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00019
หมายเลขครุภัณฑ์ สวพส.(อร)53-1-4-04/05 โดยนายอมรินทร์ ค าปวน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ธ.ค. 63

15 ซ้ือมูลวัว 45,000.00          45,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายวิมล พวกอินแสง 45,000.00          นายวิมล พวกอินแสง 45,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00020
2.นางสาวอุไรวรรณ จันทร์แท่น 50,400.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ธ.ค. 63
3.นางสาวกนกพร สุรินทร์ 54,000.00          

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ส าหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือในการดูแลรักษาสวน 300,000.00        300,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 300,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 300,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00021
จ านวน 104 รายการ 2.บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 316,805.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ธ.ค. 63

3.ร้านตนานุวัฒน์ 316,840.00        

17 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 98,200.00          98,200.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 98,200.00          บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 98,200.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00022
2.บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด 102,540.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ธ.ค. 63
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอิเล็คทริก 105,590.00        

18 ซ้ือลวดแขวนกระเช้า 20,000.00          20,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 20,000.00          ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 20,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00023
2.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 22,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ธ.ค. 63
3.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 21,500.00          

19 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาร่มเงา 195,000.00        180,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ ากัด 180,000.00        บริษัท ช.นวกิจ 2009 จ ากัด 180,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ธ.ค. 63
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20 จ้างเหมาปรับพ้ืนผิวถนน จ านวน 3 จุด 240,000.00        240,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่ม ลานทราย 2019 240,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่ม ลานทราย 2019 240,000.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00025
2.นางสุวปรียา ตาจิโน 249,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 ธ.ค. 63
3.นายทวีศักด์ิ แสนปัญญา 270,000.00        

21 จ้างท าป้ายสแตนด้ี ประชาสัมพันธ์เทศกาลชมสวน จ านวน 8 รายการ 30,000.00          30,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 30,000.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 30,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00026
2.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 31,750.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 ธ.ค. 63
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 32,830.00          

22 จ้างท าป้ายเฉลิมพระเกียรติ ทรงพระเจริญ (ติดต้ังบนป้ายโครงเหล็ก 48,000.00          48,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 48,000.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 48,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00027
ช่ัวคราว) จ านวน 3 รายการ 2.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 51,420.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 ธ.ค. 63

3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 56,100.00          

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 66,200.00          66,200.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 66,200.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 66,200.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00028
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลโลหะกิจเชียงใหม่ 67,530.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 ธ.ค. 63
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 67,450.00          

24 จ้างเหมาถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ในงานเทศกาลชมสวน พ.ศ.2563 12,000.00          12,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายจักรพงศ์ เทียนวิจิตร 12,000.00          นายจักรพงศ์ เทียนวิจิตร 12,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00029
2.Imagine โดยนายนภดล อินต๊ะแก้ว 17,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 ธ.ค. 63
3.ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ โดยนายสุขุม สุริยศ 15,500.00          

25 จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุกโครงเหล็ก หมายเลขทะเบียน บธ 559 5,125.30            5,125.30           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 5,125.30            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 5,125.30           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00030
เชียงใหม่ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรค 5,649.60            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 ธ.ค. 63

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 5,959.00            

26 จ้างซ่อมรถบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ผษ 5726 11,866.30          11,866.30         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 11,866.30          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 11,866.30         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00031
เชียงใหม่ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรค 13,021.90          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 17 ธ.ค. 63

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 13,642.50          

27 จ้างปรับปรุงร้ัวสวนประเทศญ่ีปุ่น และกังหันสวนประเทศเนเธอร์แลนด์ 79,900.00          79,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ซี.พี.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 79,819.66          บริษัท ซี.ซี.พี.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 79,819.66         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00034
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 63

28 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 24 รายการ 13,946.00          13,946.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13,946.00          ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 13,946.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00035
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 ธ.ค. 63

29 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 12,600.00          12,600.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มนตรีวอเตอร์ป๊ัม จ ากัด 12,600.00          บริษัท มนตรีวอเตอร์ป๊ัม จ ากัด 12,600.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00036
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 15,435.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 24 ธ.ค. 63
3.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ ากัด 14,700.00          

30 จ้างท าเส้ือยืดพร้อมสกรีน จ านวน 150 ตัว 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ โดยนายเสกสรร เช้ือปุย 15,000.00          ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ โดยนายเสกสรร เช้ือปุย 15,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00037
2.บริษัท พีเอ็นพี 1991 แมเนจเมนท์ จ ากัด 19,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 25 ธ.ค. 63

31 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 10 รายการ 26,840.00          26,840.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 26,840.00          บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 26,840.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00038
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มอนสเตอร์ อิงค์ 28,040.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 28 ธ.ค. 63
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด 28,040.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

32 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 53 รายการ 86,050.00          86,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๊กก้ี การ์เด้นท์ โดยนางสาวมนวิไล พระวิสัตย์ 86,050.00          ร้านปุ๊กก้ี การ์เด้นท์ โดยนางสาวมนวิไล พระวิสัตย์ 86,050.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00039
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ธ.ค. 63

33 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 56 รายการ 98,400.00          98,400.00         เฉพาะเจาะจง สวนปัลลดา โดยนายปัลลพ รุ่งรัศมี 98,400.00          สวนปัลลดา โดยนายปัลลพ รุ่งรัศมี 98,400.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00040
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ธ.ค. 63

34 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าชมวิว (อุปกรณ์เพ่ือความหล่อล่ืน) 4,270.00            4,270.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 4,270.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 4,270.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00041
จ านวน 7 รายการ 2.บริษัท เอซ.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 4,780.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 28 ธ.ค. 63

3.ร้านตนานุวัฒน์ 5,027.00            

35 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 18 รายการ 470,500.00        470,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายมานิตย์ แซ่ย่าง 470,500.00        นายมานิตย์ แซ่ย่าง 470,500.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00042
2.นางสุรดา ชูภูษณพงศ์ 511,000.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ธ.ค. 63
3.นายเฉลิม ยังเฉลิมวงศ์ 551,500.00        

36 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก จ านวน 30 รายการ 61,764.00          61,764.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 61,764.00          บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 61,764.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00043
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้นกล้าท้าตะวัน 84,037.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ธ.ค. 63
3.ร้านแม่มาลัยเกษตรภัณฑ์ 94,260.00          

37 ซ้ือวัสดุประปา 31,720.00          31,720.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 31,720.00          บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 31,720.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00044
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ 35,898.50          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 63
3.เอ็นอาร์การ์เด้น 32,940.00          

38 จ้างซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าชมวิว (จุกเติมลมยาง) 900.00               900.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ 900.00               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ 900.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00045
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ธ.ค. 63

39 จ้างท าไวนิลบอร์ดนิทรรศการพร้อมติดต้ัง 5,400.00            5,400.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,400.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 5,400.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00046
2.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 6,500.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 63
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 6,000.00            

40 จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ Outdoor พร้อมติดต้ัง จ านวน 4 รายการ 14,140.00          14,140.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 14,140.00          ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 14,140.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00047
2.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 15,190.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 63
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 16,600.00          

41 จ้างท าสติกเกอร์ HAPPY NEW YEAR พร้อมติดต้ัง 9,000.00            9,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 9,000.00            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 9,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00048
2.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 9,900.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ธ.ค. 63
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 10,440.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

42 จ้างรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าท่ีและเวชภัณฑ์ยา 10,000.00          10,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นดีหน่ึงหกแปด แอมบูแลนซ์ 10,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นดีหน่ึงหกแปด แอมบูแลนซ์ 10,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00049
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ธ.ค. 63

43 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 9 เดือน 6,300.00            6,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาวทองอินทร์ แก้วจา 6,300.00            ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาวทองอินทร์ แก้วจา 6,300.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00050
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ธ.ค. 63

44 ซ้ือพรรณไม้ สวนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ านวน 17 รายการ 70,900.00          70,900.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 70,900.00          ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 70,900.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00001
2.นางล าดวน ราชวงศา 75,500.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 2 ธ.ค. 63
3.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 79,980.00          

45 ซ้ือกระเป๋าย่ามชาวดอยหลากสี 24,000.00          24,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมนิจิ เอฟเวอร่ีเดย์ 24,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมนิจิ เอฟเวอร่ีเดย์ 24,000.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00002
2.นางสาวนรากร ประทินทอง 25,350.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ธ.ค. 63
3.นายพงศ์พัฒน์ ออนเขียว 27,000.00          

46 จ้างท าประตูอาคารนิทรรศการ สวนองค์กรธนาคารกรุงไทย 29,425.00          29,425.00         เฉพาะเจาะจง 1.ช่างพลอลูมิเนียมราชพฤกษ์ โดยนายภัทรพล ณภัทรภูรินท์ 29,425.00          ช่างพลอลูมิเนียมราชพฤกษ์ โดยนายภัทรพล ณภัทรภูรินท์ 29,425.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00003
พร้อมติดต้ัง 2.ร้านไพศา กระจกอลูมิเนียม 32,800.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 9 ธ.ค. 63

3.ร้านชยพล อลูมิเนียม 31,400.00          

47 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับงานให้บริการจัดเล้ียงและเช่าสถานท่ี 4,867.00            4,867.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 4,867.00            บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 4,867.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00004
จ านวน 4 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 9 ธ.ค. 63

48 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับงานให้บริการจัดเล้ียงและเช่าสถานท่ี 6,937.50            6,937.50           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีเอ็น พรีซิช่ัน 3,477.50            บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 3,460.00           พิจารณาแต่ละรายการ PO6312-00005
จ านวน 5 รายการ 2.ร้านนพรัตน์ เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส 3,750.00            (จ านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 9 ธ.ค. 63

3.ร้านวรพัฒน์เทรดด้ิง 3,950.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด
4.บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 3,460.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีเอ็น พรีซิช่ัน 3,477.50           PO6312-00006

(จ านวน 4 รายการ) ลว. 9 ธ.ค. 63

49 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่จักรยาน จ านวน 17 รายการ 90,080.80          90,080.80         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 90,080.80          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 90,080.80         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00007
2.ร้านจักรยานเพ่ิมสุขแม่วาง 98,708.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ธ.ค. 63
3.ร้านนวการค้า โดยนายจารึก นวชัย 115,300.00        

50 ซ้ือไมค์โครโฟนพกพา 243.96               243.96             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วินเนอร์ คอมพิวเตอร์ แอคเซส โซร่ี จ ากัด 243.96               บริษัท วินเนอร์ คอมพิวเตอร์ แอคเซส โซร่ี จ ากัด 243.96              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00008
2.โอเคอร์ ช็อป บาย ซีดีอาร์ แอนด์ คอม 718.00               ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ธ.ค. 63
3.ร้านพีเอส ซัพพลาย โดยนางสาวแสงอาภรณ์ ค ามูล 900.00               

51 ซ้ือนาฬิกาจับเวลาแบบพกพา 2,180.00            2,180.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรีเชียงใหม่ จ ากัด 2,180.00            บริษัท เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรีเชียงใหม่ จ ากัด 2,180.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00009
2.บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา จ ากัด 2,700.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ธ.ค. 63
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้านใหม่ท าหมวก 2,900.00            

52 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายพรรณไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 18,450.00          18,450.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 18,450.00          ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 18,450.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00010
จ านวน 15 รายการ 2.นางล าดวน ราชวงศา 24,110.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ธ.ค. 63

3.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนายสุรชัย คงพนา 23,250.00          

53 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายพรรณไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 9,800.00            9,800.00           เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 9,800.00            มูลนิธิโครงการหลวง 9,800.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00011
จ านวน 8 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

54 ซ้ือวัสดุส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 11,620.00          11,620.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังเคร่ืองเขียน 11,620.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังเคร่ืองเขียน 11,620.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00012
จ านวน 13 รายการ 2.ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดยนายธนกานต์ เน้ือทอง 12,421.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 ธ.ค. 63

3.ร้านเฉลิมรัตน์เคร่ืองเขียน โดยนางรุ้งลาวัลย์ ไชยราษฎร์ 13,395.00          

55 จ้างเหมาบริการจัดจ้างเวที ส าหรับจัดงานภายในอุทยานหลวง 5,000.00            5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 5,000.00            นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 5,000.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00013
ราชพฤกษ์ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ธ.ค. 63

56 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้า จ านวน 61 รายการ 94,840.75          94,840.75         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 94,840.75          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 94,840.75         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00014
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ธ.ค. 63

57 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพ่นละอองฝอย จ านวน 2 เคร่ือง 7,500.00            7,500.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ ากัด 7,500.00            บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จ ากัด 7,500.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00015
2.บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ ากัด 7,700.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 18 ธ.ค. 63
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 8,085.00            

58 ซ้ือขนมหวานส าหรับร้านจ าหน่ายกาแฟ จ านวน 14 รายการ 23,940.00          23,940.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโฮชิ เค้ก โดยนางสาวจิรัชญา น่วมศิริ 23,940.00          ร้านโฮชิ เค้ก โดยนางสาวจิรัชญา น่วมศิริ 23,940.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00016
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 ธ.ค. 63

59 จ้างปรับปรุงนิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน 169,809.00        169,809.00      เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โพลีกอน วิซาด จ ากัด 169,809.00        บริษัท โพลีกอน วิซาด จ ากัด 169,809.00       เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00017
2.บริษัท ไอเดีย โฮม กรุ๊ป จ ากัด 174,410.00        ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ธ.ค. 63
3.บริษัท ฟ้าแลบ สตูดิโอ จ ากัด 181,900.00        

60 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับงานให้บริการจัดเล้ียงและเช่าสถานท่ี 31,300.00          31,300.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 31,300.00          บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด 31,300.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00018
จ านวน 6 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอิเล็คทริก 34,800.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 ธ.ค. 63

3.บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด 33,500.00          

61 ซ้ือสินค้าส าหรับประกอบเคร่ืองด่ืมเย็น 9,100.00            9,100.00           เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม จันทร์สาม 9,100.00            นายบุญธรรม จันทร์สาม 9,100.00           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00019
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 63

62 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 12 รายการ 25,072.25          25,072.25         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 25,072.25          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 25,072.25         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00020
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 23 ธ.ค. 63

63 ซ้ือพรรณไม้ สวนองค์กรธนาคารกรุงไทย 17,500.00          17,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางล าดวน ราชวงศา 17,500.00          นางล าดวน ราชวงศา 17,500.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00021
2.นางสาวพุทธชาติ ถิรากุลก าธร 20,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 ธ.ค. 63
3.นางสาวชุติมณฑน์ ชาติแสนปิง 22,500.00          

64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จักรยาน จ านวน 3 รายการ 25,400.00          25,400.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 25,400.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ้งจักรยานยนต์ 25,400.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00022
2.ร้านจักรยานเพ่ิมสุขแม่วาง 34,200.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 ธ.ค. 63
3.ร้านนวการค้า โดยนายจารึก นวชัย 40,600.00          



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

65 ซ้ือกาแฟค่ัวเมล็ด 7 รายการ 56,550.00          56,550.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายศรัญ สีเขียว 8,250.00            นายศรัญ สีเขียว 8,250.00           พิจารณาแต่ละรายการ PO6312-00023
2.นายหน่ัน ใจปิง 9,000.00            (จ านวน 1 รายการ) ท่ีเสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 24 ธ.ค. 63
3.นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล 7,500.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด
4.นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ 5,550.00            นายหน่ัน ใจปิง 9,000.00           PO6312-00024
5.นายสุชาติ ตาม่ี 9,750.00            (จ านวน 1 รายการ) ลว. 24 ธ.ค. 63
6.นางสาวสุภาพร วนารัตนชัย 8,250.00            
7.นางสาวอ าเพ็ญ ลลิตเบญจรงค์ 8,250.00            นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล 7,500.00           PO6312-00025

(จ านวน 1 รายการ) ลว. 24 ธ.ค. 63

นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ 5,550.00           PO6312-00026
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 24 ธ.ค. 63

นายสุชาติ ตาม่ี 9,750.00           PO6312-00027
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 24 ธ.ค. 63

นางสาวสุภาพร วนารัตนชัย 8,250.00           PO6312-00028
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 24 ธ.ค. 63

นางสาวอ าเพ็ญ ลลิตเบญจรงค์ 8,250.00           PO6312-00029
(จ านวน 1 รายการ) ลว. 24 ธ.ค. 63

66 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายกาแฟ จ านวน 37 รายการ 36,009.75          36,009.75         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 36,009.75          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 36,009.75         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00030
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 24 ธ.ค. 63

67 จ้างเหมาบริการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่าง 36,720.00          36,720.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา จินะ 36,720.00          นางสาววาสนา จินะ 36,720.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00031
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ธ.ค. 63

68 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์และวุฒิบัตร จ านวน 2 รายการ 1,910.88            1,910.88           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 1,910.88            ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 1,910.88           เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00032
2.ร้านเอิร์ทเอ็กเซอร์เร้นท์ ดีไซน์ 2,376.00            ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 28 ธ.ค. 63
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ดีไซน์ 2,820.00            

69 ซ้ือสินค้าส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้า จ านวน 8 รายการ 62,653.50          62,653.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็น เค คอนซูเมอร์ จ ากัด 62,653.50          บริษัท พี เอ็น เค คอนซูเมอร์ จ ากัด 62,653.50         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00033
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ธ.ค. 63

70 ซ้ือน้ ายาท าความสะอาดฆ่าเช้ือ 33,800.00          33,800.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด 33,800.00          บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด 33,800.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6312-00034
2.บริษัท คูสวัสด์ิ เคมีเคิล กรุ๊ป จ ากัด 37,000.00          ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 63
2.บริษัท ออปส์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 39,800.00          

71 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 3,929,990.00     3,826,963.26    e-bidding 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จ ากัด 3,850,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 3,314,745.00    เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร
(เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2564) 2.บริษัท รักษาความปลอดภัย พีอาร์ 2523 จ ากัด 3,928,000.00     ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด เลขท่ี (อร) 5/2564

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 3,314,745.00     ลว. 25 ธ.ค. 63
4.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 3,397,626.00     
5.บริษัท เอ ไอ ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด 3,230,000.00     



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

72 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 4,428,000.00     4,428,000.00    e-bidding องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 4,428,000.00     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 4,428,000.00    เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
(เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2564) ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 6/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

73 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 147,600.00 147,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวการวิศา กะระวี 147,600.00 นางสาวการวิศา กะระวี 147,600.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 271/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

74 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 144,900.00 144,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ วรรณสุข 144,900.00 นางสาวจุฑามาศ วรรณสุข 144,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 272/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

75 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 103,500.00 103,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ คัมภีระ 103,500.00 นางสาวสุดารัตน์ คัมภีระ 103,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 273/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

76 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 144,900.00 144,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววงค์หฤทัย กันจีน 144,900.00 นางสาววงค์หฤทัย กันจีน 144,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 274/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

77 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 154,350.00 154,350.00 เฉพาะเจาะจง นางฉัตรชญา กันชัย 154,350.00 นางฉัตรชญา กันชัย 154,350.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 275/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

78 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 139,500.00 139,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร บุญแปง 139,500.00 นางสาวศิริพร บุญแปง 139,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 276/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

79 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 147,600.00 147,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทย์นิพัทธ์ ทิพย์สม 147,600.00 นายวิทย์นิพัทธ์ ทิพย์สม 147,600.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 277/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

80 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 138,600.00 138,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัญญา จันทร์สุริยะ 138,600.00 นางสาวมนัญญา จันทร์สุริยะ 138,600.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 278/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

81 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 137,700.00 137,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัศญา ประเสริฐสุด 137,700.00 นางสาวอมัศญา ประเสริฐสุด 137,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 279/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

82 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 135,900.00 135,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาภา ธิลา 135,900.00 นางสาวกาญจนาภา ธิลา 135,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 280/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

83 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 136,800.00 136,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ ศรีมูล 136,800.00 นายสมพงษ์ ศรีมูล 136,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 281/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

84 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์ วงค์ศายะ 85,500.00 นายนัฐพงษ์ วงค์ศายะ 85,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 282/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

85 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 138,150.00 138,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราภรณ์ กาสันต์ 138,150.00 นางสาวภัทราภรณ์ กาสันต์ 138,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 283/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

86 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 138,150.00 138,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โพธิจันทร์ 138,150.00 นางสาวเจนจิรา โพธิจันทร์ 138,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 284/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

87 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา กันยานันท์ 83,700.00 นายวิทยา กันยานันท์ 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 285/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

88 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนัด วรรณต๊ิบ 85,500.00 นายนัด วรรณต๊ิบ 85,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 286/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

89 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 149,850.00 149,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุดตาล ขันเวท 149,850.00 นางสาวพุดตาล ขันเวท 149,850.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 287/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

90 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 149,400.00 149,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ มงคล 149,400.00 นายอดิศักด์ิ มงคล 149,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 288/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

91 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 147,600.00 147,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภิรมย์ บุศย์แก้ว 147,600.00 นางสาวขวัญภิรมย์ บุศย์แก้ว 147,600.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 289/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

92 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 144,450.00 144,450.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ยศอาจ 144,450.00 นายชาญณรงค์ ยศอาจ 144,450.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 290/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

93 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 150,750.00 150,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภลักษณ์ ภูษาทอง 150,750.00 นางสาวศุภลักษณ์ ภูษาทอง 150,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 291/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

94 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 138,600.00 138,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรลดา ค าภิระแปง 138,600.00 นางสาวจิตรลดา ค าภิระแปง 138,600.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 292/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

95 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 148,050.00 148,050.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย อินทร์ชัย 148,050.00 นายเอกชัย อินทร์ชัย 148,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 293/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

96 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตน์ลาวัณย์ หิริโอ 135,000.00 นางสาวรัตน์ลาวัณย์ หิริโอ 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 294/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

97 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตะวันฉาย อุปนันท์ 135,000.00 นางสาวตะวันฉาย อุปนันท์ 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 295/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

98 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 148,050.00 148,050.00 เฉพาะเจาะจง นายศวัสสรณ์ เช่ียววัฒนากุล 148,050.00 นายศวัสสรณ์ เช่ียววัฒนากุล 148,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 296/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

99 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ทองศรี 135,000.00 นายกฤษณะ ทองศรี 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 297/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

100 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 144,900.00 144,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงค์รักษ์ ราชเสน 144,900.00 นางสาวนงค์รักษ์ ราชเสน 144,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 298/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

101 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 139,500.00 139,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ โสภณ 139,500.00 นายณัฐพงษ์ โสภณ 139,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 299/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

102 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 135,900.00 135,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ รชตปภาวิน 135,900.00 นายธนวัฒน์ รชตปภาวิน 135,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 300/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

103 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 139,500.00 139,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมชนก ปุกปะนันท์ 139,500.00 นางสาวพิมชนก ปุกปะนันท์ 139,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 301/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

104 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 136,800.00 136,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต์ ชัยเทพ 136,800.00 นางสาวชนากานต์ ชัยเทพ 136,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 302/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

105 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 137,700.00 137,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัลลิกา ค าโชค 137,700.00 นางสาวมัลลิกา ค าโชค 137,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 303/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

106 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 136,800.00 136,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัลลิกา มหาพรหม 136,800.00 นางสาวมัลลิกา มหาพรหม 136,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 304/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

107 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 137,700.00 137,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ เดชาวุธ 137,700.00 นายณัฐพงศ์ เดชาวุธ 137,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 305/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

108 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 139,050.00 139,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรานัฐ แก้วมณีราช 139,050.00 นางสาวจีรานัฐ แก้วมณีราช 139,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 306/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

109 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 97,920.00 97,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญชิดา หินสด 97,920.00 นางสาวชนัญชิดา หินสด 97,920.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 307/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

110 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 113,400.00 113,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา วงศ์น้อย 113,400.00 นางสาวจริยา วงศ์น้อย 113,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 308/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

111 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล จุมปาทอง 87,750.00 นายกัมพล จุมปาทอง 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 309/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

112 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 82,800.00 82,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน์ ปินตาอ้าย 82,800.00 นายภาณุวัฒน์ ปินตาอ้าย 82,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 310/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

113 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์ ตาลพุดซา 81,900.00 นายศรัณย์ ตาลพุดซา 81,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 311/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

114 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 86,850.00 86,850.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ บัวหลวง 86,850.00 นายสมบูรณ์ บัวหลวง 86,850.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 312/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

115 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 85,050.00 85,050.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์ สละม่วง 85,050.00 นายธนพงษ์ สละม่วง 85,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 313/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

116 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 139,950.00 139,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรสวรรค์ ศรีระ 139,950.00 นางสาวสรสวรรค์ ศรีระ 139,950.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 314/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

117 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 138,150.00 138,150.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล แสนใจ 138,150.00 นายนพดล แสนใจ 138,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 315/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

118 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 145,350.00 145,350.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ จิตรประวัติ 145,350.00 นายณรงค์ จิตรประวัติ 145,350.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 316/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

119 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 139,050.00 139,050.00 เฉพาะเจาะจง นายเบญจรงค์ วงค์สุวรรณ์ 139,050.00 นายเบญจรงค์ วงค์สุวรรณ์ 139,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 317/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

120 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 139,050.00 139,050.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุธ นรดี 139,050.00 นายคฑาวุธ นรดี 139,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 318/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

121 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 136,800.00 136,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนันพัทธ์ กันธราช 136,800.00 นางสาวชนันพัทธ์ กันธราช 136,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 319/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

122 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 136,800.00 136,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวา นาเมืองรักษ์ 136,800.00 นางสาวแพรวา นาเมืองรักษ์ 136,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 320/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

123 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,900.00 135,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารัศม์ บุษยะธนันต์วุฒิ 135,900.00 นางสาวณิชารัศม์ บุษยะธนันต์วุฒิ 135,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 321/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

124 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,900.00 135,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย ดวงดี 135,900.00 นายวีระชัย ดวงดี 135,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 322/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

125 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 136,800.00 136,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์ หยกมณีพิพัฒน์ 136,800.00 นางสาวหทัยรัตน์ หยกมณีพิพัฒน์ 136,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 323/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

126 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 140,850.00 140,850.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล ฟองฟู 140,850.00 นายสิทธิพล ฟองฟู 140,850.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 324/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

127 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 163,800.00 163,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤทธ์ิ ไชยชนะ 163,800.00 นายนฤทธ์ิ ไชยชนะ 163,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 325/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

128 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 174,150.00 174,150.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ หล้าป๋ัน 174,150.00 นายณัฐวุฒิ หล้าป๋ัน 174,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 326/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

129 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 128,700.00 128,700.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ จันทิมา 128,700.00 นายพิเชษฐ จันทิมา 128,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 327/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

130 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 169,650.00 169,650.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน์ อินต๊ะสม 169,650.00 นายจิรวัฒน์ อินต๊ะสม 169,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 328/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

131 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 137,700.00 137,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติเดช จินดาศรี 137,700.00 นายนิติเดช จินดาศรี 137,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 329/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

132 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 118,350.00 118,350.00 เฉพาะเจาะจง นายฐกฤตธรณ์ สิทธิพา 118,350.00 นายฐกฤตธรณ์ สิทธิพา 118,350.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 330/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

133 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 109,800.00 109,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภิรมย์ สมบัติ 109,800.00 นายภิรมย์ สมบัติ 109,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 331/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

134 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ เมฆรา 96,300.00 นายณรงค์ เมฆรา 96,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 332/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

135 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 103,050.00 103,050.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์สิทธ์ิ สืบซาว 103,050.00 นายอนันต์สิทธ์ิ สืบซาว 103,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 333/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

136 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 153,450.00 153,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชญา พงค์ไฝ 153,450.00 นางสาวณัฐชญา พงค์ไฝ 153,450.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 334/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

137 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 157,500.00 157,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอิศรพงศ์ ศิริสุภา 157,500.00 นายอิศรพงศ์ ศิริสุภา 157,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 335/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

138 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 148,950.00 148,950.00 เฉพาะเจาะจง นายชรัญญู บุญปลอด 148,950.00 นายชรัญญู บุญปลอด 148,950.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 336/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

139 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 145,350.00 145,350.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศาล ราวิชัย 145,350.00 นายวิศาล ราวิชัย 145,350.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 337/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

140 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 137,700.00 137,700.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงค์ มะโนหาญ 137,700.00 นายกิติพงค์ มะโนหาญ 137,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 338/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

141 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 149,400.00 149,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทร์ต๊ะก๋อง 149,400.00 นางสาวอรพรรณ จันทร์ต๊ะก๋อง 149,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 339/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

142 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุบัณ เยาวยอด 135,000.00 นายสุบัณ เยาวยอด 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 340/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

143 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 145,350.00 145,350.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ราชดี 145,350.00 นายพรชัย ราชดี 145,350.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 341/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

144 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 147,600.00 147,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษ์ดนัย วรรณสาร 147,600.00 นายทักษ์ดนัย วรรณสาร 147,600.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 342/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

145 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 138,150.00 138,150.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัตชัย วงค์จ๋ี 138,150.00 นายธวัตชัย วงค์จ๋ี 138,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 343/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

146 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 138,150.00 138,150.00 เฉพาะเจาะจง นายเทพพิทักษ์ จ ารัส 138,150.00 นายเทพพิทักษ์ จ ารัส 138,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 344/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

147 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 101,700.00 101,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม อินทร์ต่อม 101,700.00 นายนิคม อินทร์ต่อม 101,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 345/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

148 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 138,150.00 138,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา อินทะวัง 138,150.00 นางสาวปาณิสรา อินทะวัง 138,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 346/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

149 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 113,400.00 113,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชม กันธา 113,400.00 นายชม กันธา 113,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 347/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

150 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 112,050.00 112,050.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ อินตาเป้ีย 112,050.00 นายสุรินทร์ อินตาเป้ีย 112,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 348/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

151 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 112,050.00 112,050.00 เฉพาะเจาะจง นายเถลิง วงศ์รัตนมัจฉา 112,050.00 นายเถลิง วงศ์รัตนมัจฉา 112,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 349/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

152 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 112,500.00 112,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภธนกฤษ ฟองชนะ 112,500.00 นายศุภธนกฤษ ฟองชนะ 112,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 350/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

153 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 111,150.00 111,150.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ ไชยวงค์ 111,150.00 นายณรงค์ ไชยวงค์ 111,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 351/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

154 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาภาพร แก้วกุนา 108,000.00 นางอาภาพร แก้วกุนา 108,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 352/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

155 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 139,500.00 139,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอโนชา จันทร์ส าราญ 139,500.00 นายอโนชา จันทร์ส าราญ 139,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 353/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

156 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 139,500.00 139,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนิชา ปาลี 139,500.00 นางสาวณัฐนิชา ปาลี 139,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 354/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

157 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 166,050.00 166,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาถยา ทานามัง 166,050.00 นางสาวนาถยา ทานามัง 166,050.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 355/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

158 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายส าเภา คงน่ิม 79,200.00 นายส าเภา คงน่ิม 79,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 356/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

159 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายลาวือ แซ่ว้าง 79,200.00 นายลาวือ แซ่ว้าง 79,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 357/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

160 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 80,100.00 80,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพิทย์ ไชยกุมาร 80,100.00 นายสุพิทย์ ไชยกุมาร 80,100.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 358/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

161 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแฮเส่ จะงะ 77,400.00 นางสาวแฮเส่ จะงะ 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 359/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

162 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 165,150.00 165,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรพร ช่างบรรจง 165,150.00 นางสาวอุไรพร ช่างบรรจง 165,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 360/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

163 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 139,950.00 139,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย์ ไทยอินทร์ 139,950.00 นางสาวณิชารีย์ ไทยอินทร์ 139,950.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 361/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

164 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 140,400.00 140,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยมัย ไชยรินทร์ 140,400.00 นางสาวธันยมัย ไชยรินทร์ 140,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 362/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

165 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์นภัสร สุทธิธรรม 135,000.00 นางสาวนันท์นภัสร สุทธิธรรม 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 363/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

166 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา เงินชุ่ม 135,000.00 นางสาวนิรชา เงินชุ่ม 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 364/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

167 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ วงค์จักร 135,000.00 นางสาววราภรณ์ วงค์จักร 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 365/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

168 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชนิดา ดวงต๊ิบ 135,000.00 นางสาวพัชนิดา ดวงต๊ิบ 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 366/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

169 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงอรุณ ศรีเมืองแก้ว 135,000.00 นางสาวแสงอรุณ ศรีเมืองแก้ว 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 367/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

170 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนาถ ผ่ึงผาย 135,000.00 นางสาวกุลนาถ ผ่ึงผาย 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 368/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

171 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิศักด์ิ ธรรมโม 135,000.00 นายภูมิศักด์ิ ธรรมโม 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 369/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

172 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร จันตัน 135,000.00 นางสาวนิภาพร จันตัน 135,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 370/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

173 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรนันท์ ต่อจากหม่ืน 45,000.00 นางสาวจีรนันท์ ต่อจากหม่ืน 45,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 371/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

174 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 95,220.00 95,220.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชต โพธิรังกร 95,220.00 นายพิเชต โพธิรังกร 95,220.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 372/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

175 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 94,320.00 94,320.00 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร เฉยน่วม 94,320.00 นายสถาพร เฉยน่วม 94,320.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 373/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

176 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปุญญพัฒน์ ค าภูษา 12,000.00 นายปุญญพัฒน์ ค าภูษา 12,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 374/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

177 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระศักด์ิ ใจตึก 12,000.00 นายจีระศักด์ิ ใจตึก 12,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 375/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

178 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริทัต วชิรนคร 12,000.00 นายภูริทัต วชิรนคร 12,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 376/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

179 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรฤต คัคคนันท์ 12,000.00 นายกรฤต คัคคนันท์ 12,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 377/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

180 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นายจ่ากอ หมอแอ๋ 87,750.00 นายจ่ากอ หมอแอ๋ 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 378/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

181 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช ใจสวน 90,000.00 นายเดช ใจสวน 90,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 379/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

182 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเทียบ ขนุนป๋ัน 92,700.00 นายเทียบ ขนุนป๋ัน 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 380/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

183 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ดวงปัญญา 86,400.00 นายกิตติศักด์ิ ดวงปัญญา 86,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 381/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

184 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 90,450.00 90,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรา มาเยอ 90,450.00 นางสาวรุจิรา มาเยอ 90,450.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 382/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

185 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 90,450.00 90,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิราภร หล้าจ่อ 90,450.00 นางสาวนิราภร หล้าจ่อ 90,450.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 383/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

186 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหล่า เลาจาง 83,700.00 นางสาวหล่า เลาจาง 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 384/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

187 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชา พิทักษ์วนาสกุล 79,650.00 นางสาวพิชชา พิทักษ์วนาสกุล 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 385/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

188 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวช๊ัวะ เสือเฒ่า 78,750.00 นางสาวช๊ัวะ เสือเฒ่า 78,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 386/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

189 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสัชญา ปัญญารัตน์ 92,700.00 นายสัชญา ปัญญารัตน์ 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 387/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

190 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายหม่อเชอ พินิจบันลือ 92,700.00 นายหม่อเชอ พินิจบันลือ 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 388/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

191 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,300.00 87,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา สุวรรณชัย 87,300.00 นางสาววัฒนา สุวรรณชัย 87,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 389/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

192 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนานอ จะอู 83,250.00 นางสาวนานอ จะอู 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 390/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

193 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาสอ จะนะ 83,250.00 นางสาวนาสอ จะนะ 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 391/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

194 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววะ แซ่ลี 83,250.00 นางสาววะ แซ่ลี 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 392/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

195 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลาวรรณ ถ่ินต้นน้ า 79,650.00 นางสาวลาวรรณ ถ่ินต้นน้ า 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 393/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

196 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นางอธิปัตย์ กุลสุพรรณรัตน์ 79,650.00 นางอธิปัตย์ กุลสุพรรณรัตน์ 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 394/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

197 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นายหือ พิทักษ์ไพร 79,650.00 นายหือ พิทักษ์ไพร 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 395/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

198 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพะแนแฮ วิภามาลัย 79,200.00 นายพะแนแฮ วิภามาลัย 79,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 396/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

199 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,300.00 78,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโป๊ะดี สาธิตบุญ 78,300.00 นางสาวโป๊ะดี สาธิตบุญ 78,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 397/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

200 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร แซ่หาง 77,400.00 นางนิภาพร แซ่หาง 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 398/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

201 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคจิรา ชาตรียินดี 77,400.00 นางสาวภัคจิรา ชาตรียินดี 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 399/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

202 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,300.00 87,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ ชัยวงศ์ศรี 87,300.00 นายนิพนธ์ ชัยวงศ์ศรี 87,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 400/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

203 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง นายไซ แซ่จาง 88,200.00 นายไซ แซ่จาง 88,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 401/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

204 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริพันธ์ แซ่หลอ 87,750.00 นายสุริพันธ์ แซ่หลอ 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 402/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

205 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง นายตอยจ่า วนาวิกรม 86,400.00 นายตอยจ่า วนาวิกรม 86,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 403/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

206 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 84,600.00 84,600.00 เฉพาะเจาะจง นายซัว แซ่หัน 84,600.00 นายซัว แซ่หัน 84,600.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 404/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

207 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 84,150.00 84,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ แสงค า 84,150.00 นายสุเทพ แสงค า 84,150.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 405/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

208 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 84,600.00 84,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจะแฮ จะพือ 84,600.00 นายจะแฮ จะพือ 84,600.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 406/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

209 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล แสงท้าว 83,700.00 นายกมล แสงท้าว 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 407/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

210 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสาม ใส่ยะ 83,700.00 นายสาม ใส่ยะ 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 408/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

211 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประนาท แซ่จ่าว 81,900.00 นายประนาท แซ่จ่าว 81,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 409/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

212 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สัตย์ธัญญากุล 83,700.00 นายสมบัติ สัตย์ธัญญากุล 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 410/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

213 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 82,800.00 82,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เปนุ 82,800.00 นายสุชาติ เปนุ 82,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 411/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

214 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสอแคว พงศาสัตยื 83,700.00 นายสอแคว พงศาสัตยื 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 412/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

215 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย แซ่ว่าง 83,250.00 นายเอกชัย แซ่ว่าง 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 413/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

216 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย เลากอย 81,900.00 นายพรชัย เลากอย 81,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 414/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

217 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นายพุ แสงท้าว 83,250.00 นายพุ แสงท้าว 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 415/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

218 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ แสงท้าว 81,900.00 นายพงษ์เทพ แสงท้าว 81,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 416/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

219 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,250.00 92,250.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลา เพ็ชร์มหาพรม 92,250.00 นายเฉลา เพ็ชร์มหาพรม 92,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 417/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

220 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล แสนต่อ 87,750.00 นายธนพล แสนต่อ 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 418/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

221 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ยวงเมฆ 92,700.00 นางรัตนา ยวงเมฆ 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 419/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

222 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงหล้า หน่ออินตา 92,700.00 นางสาวแสงหล้า หน่ออินตา 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 420/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

223 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอมร สมปาน 92,700.00 นางอมร สมปาน 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 421/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

224 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรเดช หน่อไพรสน 83,700.00 นายวีรเดช หน่อไพรสน 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 422/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

225 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดา จะโป 83,250.00 นางสาวลัดดา จะโป 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 423/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

226 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพะมอจา  วิสัยพัฒนพล 81,900.00 นายพะมอจา  วิสัยพัฒนพล 81,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 424/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

227 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 80,100.00 80,100.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ โชคสุขเสียงวิเวก 80,100.00 นายนิพนธ์ โชคสุขเสียงวิเวก 80,100.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 425/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

228 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 80,100.00 80,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าภา เลาวู 80,100.00 นางสาวอ าภา เลาวู 80,100.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 426/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

229 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลิ จะโป 79,650.00 นางมาลิ จะโป 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 427/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

230 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ่ียู เซจุ้ 79,200.00 นางสาวอ่ียู เซจุ้ 79,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 428/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

231 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ อะเต๋า 77,400.00 นางสาวอาภรณ์ อะเต๋า 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 429/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

232 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฤดีมาศ แซ่เห่อ 77,400.00 นางสาวฤดีมาศ แซ่เห่อ 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 430/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

233 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมี กาวาโต 77,400.00 นางสาวรัศมี กาวาโต 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 431/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

234 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฉุยหล่ีอา สมัครพัฒนา 77,400.00 นายฉุยหล่ีอา สมัครพัฒนา 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 432/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

235 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวราสิทธ์ิ ซ่ือสันติกุล 88,200.00 นายวราสิทธ์ิ ซ่ือสันติกุล 88,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 433/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

236 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร แซ่กู 87,750.00 นายสมจิตร แซ่กู 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 434/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

237 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ค า แซ่ว่าง 83,700.00 นายสิงห์ค า แซ่ว่าง 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 435/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

238 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 85,950.00 85,950.00 เฉพาะเจาะจง นางชะ ซ่ือสันติกุล 85,950.00 นางชะ ซ่ือสันติกุล 85,950.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 436/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

239 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี แซ่จาง 83,700.00 นางรัชนี แซ่จาง 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 437/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

240 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเซ้ สัตย์ธัญญากุล 83,700.00 นางสาวเซ้ สัตย์ธัญญากุล 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 438/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

241 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชัญ เลาย้าง 83,700.00 นางสาวอัญชัญ เลาย้าง 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 439/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

242 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 80,100.00 80,100.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เลาวือ 80,100.00 นางมณีวรรณ เลาวือ 80,100.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 440/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

243 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 80,100.00 80,100.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมล อะเต๋า 80,100.00 นางวิมล อะเต๋า 80,100.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 441/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

244 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหล่ี แซ่เฒ่า 79,200.00 นางสาวหล่ี แซ่เฒ่า 79,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 442/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

245 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง นางนาแต ไอนอม 78,750.00 นางนาแต ไอนอม 78,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 443/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

246 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุพอ หน่อไพรสน 78,750.00 นางสาวกุพอ หน่อไพรสน 78,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 444/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

247 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา อะเต๋า 79,200.00 นางสาวอัจฉรา อะเต๋า 79,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 445/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

248 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลี แซ่เฒ่า 77,400.00 นางสาวมาลี แซ่เฒ่า 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 446/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

249 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง โม่โพ 77,400.00 นายบุญส่ง โม่โพ 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 447/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

250 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร อนันต์วิไล 87,750.00 นางจิราพร อนันต์วิไล 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 448/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

251 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แซ่กือ 92,700.00 นางวันดี แซ่กือ 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 449/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

252 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสนันท์ แซ่วะ 92,700.00 นางสาวมนัสนันท์ แซ่วะ 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 450/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

253 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 90,450.00 90,450.00 เฉพาะเจาะจง นางรสริน ไพรวัลย์รุ่งอรุณ 90,450.00 นางรสริน ไพรวัลย์รุ่งอรุณ 90,450.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 451/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

254 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร แซ่ย่าง 83,700.00 นางสาวอ าพร แซ่ย่าง 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 452/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

255 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอภิสรา เลาว่าง 88,200.00 นางอภิสรา เลาว่าง 88,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 453/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

256 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 88,650.00 88,650.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัย สุมาลัย 88,650.00 นางอุทัย สุมาลัย 88,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 454/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

257 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจะสี จะอือ 77,400.00 นายจะสี จะอือ 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 455/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

258 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ อะแมน 88,200.00 นายเจริญ อะแมน 88,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 456/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

259 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา แปงจันทร์หอม 79,650.00 นางสาวอารยา แปงจันทร์หอม 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 457/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

260 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสีค า ใจแสง 79,650.00 นางสาวสีค า ใจแสง 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 458/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

261 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรจิรา จะจ๋ี 78,750.00 นางสาวอรจิรา จะจ๋ี 78,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 459/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

262 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,300.00 78,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจะสือ จะกู 78,300.00 นายจะสือ จะกู 78,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 460/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

263 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร แซ่ลี 77,400.00 นางสาวบังอร แซ่ลี 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 461/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

264 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นางว้าง เลาเสอ 83,700.00 นางว้าง เลาเสอ 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 462/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

265 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจาคือ  หย่ังรากม่ันคง 81,000.00 นางสาวจาคือ  หย่ังรากม่ันคง 81,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 463/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

266 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลีวัลย์ ผาด่าน 83,250.00 นางมาลีวัลย์ ผาด่าน 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 464/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

267 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 82,800.00 82,800.00 เฉพาะเจาะจง นางแปลดี วนาวิกรม 82,800.00 นางแปลดี วนาวิกรม 82,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 465/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

268 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอดิศรา แซ่เห่อ 79,200.00 นางสาวอดิศรา แซ่เห่อ 79,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 466/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

269 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,450.00 81,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล แสงท้าว 81,450.00 นายสุรพล แสงท้าว 81,450.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 467/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

270 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นายโมเซ จะก่อ 79,650.00 นายโมเซ จะก่อ 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 468/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

271 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,300.00 78,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมูคริ สถิรกุลพงศ์ 78,300.00 นางสาวมูคริ สถิรกุลพงศ์ 78,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 469/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

272 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,300.00 78,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจะเซ ภูเพชรปราการ 78,300.00 นางสาวจะเซ ภูเพชรปราการ 78,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 470/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

273 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา เลาหาง 79,200.00 นายวิทยา เลาหาง 79,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 471/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

274 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท์ แซ่เห่อ 77,400.00 นางสาวจิรนันท์ แซ่เห่อ 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 472/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

275 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางทรงศรี แสงท้าว 77,400.00 นางทรงศรี แสงท้าว 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 473/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

276 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ทร ศรีโวย 83,700.00 นางจันทร์ทร ศรีโวย 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 474/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

277 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 80,100.00 80,100.00 เฉพาะเจาะจง นายคณาทิพย์ อะเต๋า 80,100.00 นายคณาทิพย์ อะเต๋า 80,100.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 475/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

278 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีมี เซจุ้ 79,650.00 นางสาวมีมี เซจุ้ 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 476/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

279 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาปุ๊ ไพรสุริยะ 92,700.00 นางสาวนาปุ๊ ไพรสุริยะ 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 477/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

280 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวรชาติ ปอใจ 78,750.00 นายวรชาติ ปอใจ 78,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 478/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

281 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,300.00 87,300.00 เฉพาะเจาะจง นายการุณ อะแมน 87,300.00 นายการุณ อะแมน 87,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 479/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

282 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยา อะแมน 88,200.00 นายไชยา อะแมน 88,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 480/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

283 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นายละเข่ จะสือคา 79,650.00 นายละเข่ จะสือคา 79,650.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 481/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

284 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายใจสาม ฝอสาม 81,900.00 นายใจสาม ฝอสาม 81,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 482/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

285 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 82,800.00 82,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริ แสนค า 82,800.00 นายสุริ แสนค า 82,800.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 483/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

286 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นายว่าง ผาด่าน 87,750.00 นายว่าง ผาด่าน 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 484/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

287 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณิการ์ แซ่จ่าว 86,400.00 นางสาวสุพรรณิการ์ แซ่จ่าว 86,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 485/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

288 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,300.00 87,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุณี เครือเตปิน 87,300.00 นางสุณี เครือเตปิน 87,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 486/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

289 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,450.00 81,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพรรณ  ทรงกิตติกุล 81,450.00 นางสาวพิมพรรณ  ทรงกิตติกุล 81,450.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 487/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

290 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,450.00 81,450.00 เฉพาะเจาะจง นางกุ๊ แซ่ย่าง 81,450.00 นางกุ๊ แซ่ย่าง 81,450.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 488/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

291 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีระ เตชะบริบูรณ์ 78,750.00 นางสาววีระ เตชะบริบูรณ์ 78,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 489/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

292 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,300.00 78,300.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวตอง แซ่ว้าง 78,300.00 นางบัวตอง แซ่ว้าง 78,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 490/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

293 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,300.00 78,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสะเชอ หน่อไพรสน 78,300.00 นายสะเชอ หน่อไพรสน 78,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 491/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

294 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นายหรือ แซ่หาง 77,400.00 นายหรือ แซ่หาง 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 492/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

295 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,300.00 78,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี แซ่โซ้ง 78,300.00 นางสาวแสงระวี แซ่โซ้ง 78,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 493/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

296 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ แซ่ว่าง 90,000.00 นายสุวิทย์ แซ่ว่าง 90,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 494/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

297 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,300.00 87,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชัย อินต๊ะแสน 87,300.00 นายชัชชัย อินต๊ะแสน 87,300.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 495/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

298 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายไมตรี แซ่ว่าง 83,700.00 นายไมตรี แซ่ว่าง 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 496/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

299 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ แซ่ห่าง 83,700.00 นายนิพนธ์ แซ่ห่าง 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 497/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

300 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร เลาว้าง 81,900.00 นายสาคร เลาว้าง 81,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 498/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

301 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัน สุขแคะ 88,200.00 นายชัยวัน สุขแคะ 88,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 499/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

302 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร สายต๊ิบ 88,200.00 นายนิกร สายต๊ิบ 88,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 500/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

303 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 90,900.00 90,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี เพ็งมาวัน 90,900.00 นายบุญศรี เพ็งมาวัน 90,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 501/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

304 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย วงค์มูล 81,900.00 นายวินัย วงค์มูล 81,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 502/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

305 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ สุธรรม 92,700.00 นายสุวรรณ สุธรรม 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 503/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

306 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ปะริยัง 92,700.00 นายประวิทย์ ปะริยัง 92,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 504/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

307 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ ฉิมพาลี 83,700.00 นายวัชรินทร์ ฉิมพาลี 83,700.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 505/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

308 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นายกุ ย่ังยืนตระกูลโชค 83,250.00 นายกุ ย่ังยืนตระกูลโชค 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 506/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

309 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย์ ดิเรกค้าไกล 83,250.00 นางสาวเสาวณีย์ ดิเรกค้าไกล 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 507/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

310 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ อนันต์วิไล 90,000.00 นายยงยุทธ อนันต์วิไล 90,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 508/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

311 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 78,750.00          78,750.00         เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ลาภภพวรากุล 78,750.00          นายประพันธ์ ลาภภพวรากุล 78,750.00         เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 509/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

312 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมลดา หน่อไพรสน 77,400.00 นางสาวเมลดา หน่อไพรสน 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 510/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

313 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเวศ แสนโซ้ง 77,400.00 นายนิเวศ แสนโซ้ง 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 511/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

314 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรกานต์ พะเชอ 77,400.00 นางสาวอมรกานต์ พะเชอ 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 512/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

315 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 83,250.00 83,250.00 เฉพาะเจาะจง นายเจ้ียะ แซ่ว่ือ 83,250.00 นายเจ้ียะ แซ่ว่ือ 83,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 513/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

316 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 80,100.00 80,100.00 เฉพาะเจาะจง นายทิวากร พรมปัญญา 80,100.00 นายทิวากร พรมปัญญา 80,100.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 514/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

317 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย หน่อไพรสน 79,200.00 นายสุรชัย หน่อไพรสน 79,200.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 515/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

318 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,450.00 81,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาอู๋คา  หมอแอ๋ 81,450.00 นางสาวนาอู๋คา  หมอแอ๋ 81,450.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 516/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

319 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 90,900.00 90,900.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์ อินทร์สัญจ์ 90,900.00 นางทัศนีย์ อินทร์สัญจ์ 90,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 517/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

320 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 80,100.00 80,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเกอ ย่ิงธันยพร 80,100.00 นางสุเกอ ย่ิงธันยพร 80,100.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 518/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

321 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาสี จ่าฮอ 87,750.00 นางสาวนาสี จ่าฮอ 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 519/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

322 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลัย ไพรสุริยะ 77,400.00 นางสาวมาลัย ไพรสุริยะ 77,400.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 520/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

323 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา กุลา 76,500.00 นางสาววรรณา กุลา 76,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 521/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

324 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุคือ ย่ิงธันยพร 81,900.00 นายสุคือ ย่ิงธันยพร 81,900.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 522/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

325 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส จ านงจามิกร 76,500.00 นายมนัส จ านงจามิกร 76,500.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 523/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

326 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,250.00 92,250.00 เฉพาะเจาะจง นายใจ่ แสงท้าว 92,250.00 นายใจ่ แสงท้าว 92,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 524/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

327 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 92,250.00 92,250.00 เฉพาะเจาะจง นายเชา แซ่กู 92,250.00 นายเชา แซ่กู 92,250.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 525/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

328 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นายป๋ัน แสนใหม่ 87,750.00 นายป๋ัน แสนใหม่ 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 526/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

329 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 87,750.00 87,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ  ศรีวรรณ์ 87,750.00 นายสวัสด์ิ  ศรีวรรณ์ 87,750.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 527/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

330 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ แสงท้าว 81,000.00 นายมานพ แสงท้าว 81,000.00 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 528/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63
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